
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ حلا صلا لمعلا لوبق طورش ام



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

لا:801 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

نم حلا صلا لمعلا لبقي لهو ؟ حلا صلا لمعلا لوبق طورش يه ام
؟ رفاكلا

ماغرض : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: نيطرشب إال حلا صلا لمعلا لبقُي ال

لكل امنإو , تاينلا ب األمعلا (امنإ ثيدح : هليلدو 1-اإلخالص,
هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف , ىون ام ٍءىرما

هترجهف اهحكني ةأرما ,وأ اهبيصُي ايندل هترجه تناك نمو , هلوسرو
همحر يلبنحلا بجر نبا ]قلااإلمام هيلع قفتم ]( هيلإ رجاه ام ىلإ
مولعلا عماج .أ.هـ[ اهنطاب يف لألمعلا نازيم : ثيدحلا اذه نع هللا

ص81] مكحلا و

هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ (نم ثيدح : هليلدو , ةعباتملا -2
نع هللا همحر يلبنحلا بجر نبا ]قلااإلمام هيلع قفتم در)[ وهف

مكحلا و مولعلا عماج .أ.هـ[ اهرهاظ يف لألمعلا نازيم : ثيدحلا اذه
ص81]

ءاقل وجري ناك نمف ىلا:( عت هلوق نيعمتجم نيطرشلا ىلع ليلدلا و
: فهكلا ]( ًادحأ ِهبر ِةدابعب كرشُي وال ًاحلا معالًص لمعيلف هبر
لمع حصي ال ناطرشلا ناذهو هللا: همحر ريثك نبا 110]قلااإلمام

و هلل نوكي نأ صلا ,وخلا اباوص اصلا خ نوكي يأ , امهنودب لماع
با هنطابو ةعباتملا ب هرهاظ حصيف , ةعيرشلل اعباتم نوكي نأ باوصلا
اإل دقف ىتمف دسف نيطرشلا نيذه دحأ لمعلا دقف ىتمف إلخالص,



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ناك ةعباتملا دقف نمو سانلا نوءاري نيذلا مهو اقفانم ناك خإالص
مهنع لبقتي نيذلا نينمؤملا لمع ناك امهعمج ىتمو ال, هاج ضاال

.أ.ـه مهتائيس نع زواجتيو اولمع ام نسحأ

األمعلا عيمجل ةحص طرش ألناإلسالم رفاكلا لمع لبقُي فال
األمعلا ةحصل ثثلا طرشك كلذ ءاملعلا فاضأ كلذلو ؛ ةحلا صلا

: ىلا عت هلوقب اولدتساو ؛ يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ يف امك اهلوبقو
ًةَبِّيَط ًةاَيَح ُهَّنَيِيْحُنَلَف ٌنِمْؤُم َوُهَو ىَثْنُأ ْوَأ ٍرَكَذ ْنِم اًحِلا َص َلِمَع ْنَم )
اديق نامي اإل لعجف ( َنوُلَمْعَي اوُناَك اَم ِنَسْحَأِب ْمُهَرْجَأ ْمُهَّنَيِزْجَنَلَو

: قتلا اهنع هللا يضر ةشئاع نع هحيحص يف ملسم جرخأو . كلذل
معطيو مِحرلا لصي ةيلهاجلا يف ناك ناعدج نبا هللا، لوسر اي

هنإ , هعفني :(ال ملسو هيلع هللا ىلص ؟قلا هعفان كلذ له , نيكسملا
.( نيدلا موي يتئيطخ يل رفغأ بر ًاموي لقي مل

ىلا: هللاعت ؛قلا ةحلا صلا األمعلا عيمج طبحم رفكلا و كرشلا و
ىلا: عت :88]قولا ماعن )[األ َنوُلَمْعَي اوُناَك اَم ْمُهْنَع َطِبَحَل اوُكَرْشَأ (ْوَلَو

َكُلَمَع َّنَطَبْحَيَل َتْكَرْشَأ ْنِئَل َكِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا ىَلِإَو َكْيَلِإ َيِحوُأ ْدَقَلَو )
لا معأ نع ىلا عت قولا [65: رمزلا ]( َنيِرِساَخْلا َنِم َّنَنوُكَتَلَو

( اًروُثْنَم ًءاَبَه ُهاَنْلَعَجَف ٍلَمَع ْنِم اوُلِمَع اَم ىَلِإ اَنْمِدَقَو ): نيرفاكلا
. ملعأ :23]...وهللا ناقرفلا ]

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

لثم دترملا وأ رفاكلا نم الح سلا ةقرس زوجي له
داهجلا أللج ةينيطسلفلا ةطلسلا و ينويهصلا شيجلا

؟

لا:868 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةحلسأ قرسن نأ زوجي له هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
و ينويهصلا شيجلا لثم لجو هللازع براحي يأأدح نم داهجلل

زوجي لهو كلذ زوجي لهف ةريثك واألثملا سامح ةكرحو ةطلسلا
نأ وجرأ اركشو ةينيطسلفلا ةطلسلا يف لخديو بستني نم لتق

. ينودشرت

قيدصلا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

نأاأل ىلإ تهتنا دق ةيعرشلا ماكح نأاأل لئاسلا يخأ ملعا : اًلوأ
إال مهلا مصعُي ،ال ةحاب واإل لحلا براحملا رفاكلا ملا يف لص

نامأو ، راوجلا نامأو ، ةمذلا نامأ نام: األ لمشيو ؛ ٍنامأ وأ ٍناميإب
. حلصلا نامأو ، لسرلا

الح سلا ذخأ نإف هيلع ءانبو لا, ملا نم دعُي هعاونأ لكب الح وسلا
ذخأ كلذكو ، نوبراحم رافك ؛ألمهن ٌحابمو حالٌل هب داهجلل دوهيلا نم
يأ لثم: - ةوقلا ب ةعنتمملا ةدترملا ةئفلا نم هب داهجلل الح سلا

بالخال زئاج - ةينيطسلفلا ةموكحلا اهنمو اننامز يف ةدترم ةموكح
نع ..وأ يداهج لمع قيرط نع مئانغلا هذه تلصحت ءاوس ف..
عقاوم ىلإ اهب ةدوعلا و مهلا ومأ بلسو مهعقاوم ىلإ للستلا قيرط

. نيدهاجملا



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

نيدترملا كلذكو نيبراحملا رافكلا لا ومأ ذخأ َّنأ امب : ايناث
شحافلا أطخلا نمف ؛ اننيد يف ٌحابمو حالٌل ةكوشب نيعنتمملا

نم اذه ؟! ةقرس الل حلا لا ملا ذخأ نوكي فيك ،ذإ ةقرس هتيمست
ألذخ ةيعرشلا ةيمستلا ،ف ةيعرشلا اهتايمسم ريغب ءايش األ ةيمست

يه: ةكوشلا ب نيعنتمملا نيدترملا اذكو نيبراحملا رافكلا لا ومأ
نومسي ال عورفلا بتك يف ءاملعلا دجت كلذلو ،( ءيفلا وأ ةمينغلا )
رافكلا لا ومأ ألذخ برحلا راد ىلإ جورخلا ناك ولو كلذب اذه لثم

اال ةئيه ىلع ): نولوقي تقلا؛لب ريغب ولو اإلمام نذإ ريغبو ارس
.. هنوزيجيو ( قارستس

نم زئاج،إالهنأ هللا نيدل ةبراحملا ةدترملا ةئفلا هذه ثاًثلا:تقلا
ةرورضلل لاإال تقب اهتأدابم مدع ىلو األ نإف ةيعرشلا ةسايسلا باب

لا تقب لا غشن اال نيطسلف يف نيدحوملا ىلعو ، لئاصلا عفد باب نم
، ديحوتلا ةوعد نع سانلا رِّفنُيس ةدترملا ةئفلا هذه ،ألنتقلا دوهيلا
لا صئتسا ىلإ يدؤت دقو ، تاقاطلا فازنتسا ىلإ يدؤُيس امك

. نوفعضتسم مهنأو اميس ،ال مهيلع ءاضقلا ،و نيدحوملا

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

يفا داهجلا فدهل اهتفلا خمو لماشلا رامدلا ةحلسأ
إلسالم؟

لا:807 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ىدتنم يف ءاج سؤلا ىلع ةباج اإل دوأ . مارك اي ةوخإ سالماي
: كراعم

يناعي يذلا داسفلا و كتفلا نم هثدحت امو لماشلا رامدلا ةحلسأ "
يف دونجلا ىلع رصتقي ،وال ةئيبلا و تابنلا و ناويحلا و رشبلا هنم
زوجي نمم لا تقلا لهأ نم وه نم لتقلا معي ثيح لا، تقلا نيدايم

و ءاسنلا ك لا تقلا لهأ نم سيل نمم مهريغو ، لتقلا ب مهدصق
يذلا كتفلا ،و لتقلا ب مهدصق زوجي ال نمم مهمكح يف نمو نايبصلا

،و داسفلا بحي وهللاال ضر يفاأل داسف نماإل لسنلا و ثرحلا معي
ا ةرامع نم دضلا ىلع الح سلا اذهو يعرش دصقم ضر األ ةرامع ألن

مهمكح يف نمو نيلتاقملا ب صوصخم يفاإلسالم لا ،وتقلا ضر أل
امف . ةئيبلا و تابنلا و ناويحلا و ناسن اإل عيمجلا معي الح سلا اذهو
هذهل ريطخو فورعم اهررضو التمالاهك ضعبلا ىعسي املو اهمكح

. ًاركش ؟ ةوخإ اي مكيأر "؟ام ةجردلا

دعرلا بوساح : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
مكح " ناونعب هرسأ هللا كف دهفلا رصان خيشلل ةميق ةلا سر دجوي
اذه ىلع ةدوجوم يهو " رافكلا دض لماشلا رامدلا ةحلسأ مادختسا

األ هذه لثم مادختسا زاوج ىلع األةلد اهيف ركذ ، كرابملا ربنملا
تاهبشلا اهنمو ماقملا اذه يف درت دق يتلا تاهبشلا ىلع درو ةحلس



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

دمحم روتكدلا اضيأ ةلأسملا ثحب دقو ، كلا ؤس يف اهتدروأ يتلا
روشنم وهو ةيعرشلا ةسايسلا يف لا وتقلا داهجلا هباتك يف لكيه

يف كينغي ام دجت نيروكذملا نيردصملا ىلإ عجراف . عقوملا ىلع
هللا. ءاش نإ لا ؤسلا اذه ةباجإ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

يفو رافكلا عم ةيراجتلا الت ماعملا مكح
؟ رمخلا عيبت يتلا تاسسؤملا

لا:830 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

لوخدلا دنع ةلكشم هجاوأ نكلو ىدتنملا يف ليجستلا ب تمق
اإل مكنم وجرأف ربنملا الت سارم يف يتلئسأ حرطل تررطضا كلذل

. ءازجلا ريخ هللاانع مكازج ىدتنملا نمض اهنع ةباج

له ؟ ءارشلا و عيبلا يف رافكلا عم ةيراجتلا الت ماعملا مكح 1.ام
؟ ةنيعم طباوض نم

رمخلا عيبت يتلا تاسسؤملا عم ةيراجتلا الت ماعملا مكح 2.ام
كلذ عبتي لهف ةمرحم تناك ؟ول ناريطلا تاكرشو قدانفلا لثم

؟ ناريطلا طوطخ ىلع رفسلا و قدانفلا يف ةماق اإل ةمرح

لبق نيتعكر يلا كتلا ةعزوم ةعكر 12 لفاونلا نأ مولعملا نم .3
برغملا دعب نيتعكر , اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق تاعكر 4, رجفلا
ةعمجلا موي نع اذامو ؟ عيزوتلا اذه طرتشي لهف . ءاشعلا دعب اهلثمو

؟

ءازجلا ريخ اإلسالم ةمأ نع مكازجو مكيف هللا كراب

ربنملا الت سارم : لئاسلا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

االة وملا نم كلذ ربتعي وال رافكلا عم ءارشلا و عيبلا زاوج لص 1-األ
عم عيبلا و ءارشلا باب هللا" همحر يراخبلا اإلمام بوب دقف ، مهل
ركب يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح دروأ "مث برحلا لهأو نيكرشملا
:"مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم انك قلا: هنع هللا يضر قيدصلا
هيلع هللا ىلص يبنلا ،قفلا اهقوسي منغب ليوط كرشم لجر ءاج
هنم يرتشاف عيب ةبه؟قلا:اللب وأقلا:مأ ةيطع مأ ًاعيبأ : ملسو

" ةاش

إال ةزئاج رافكلا ةلماعم لا طب نبا هللا"قلا همحر رجح نبا قلا
يف ءاملعلا فلتخاو نيملسملا ىلع برحلا لهأ هب نيعتسي ام عيب

هللا ىلص هلوق هيف صخر نم ةجحو مارحلا مهلا غبلا نم ةعيابم
هكلم تابثإو رفاكلا عيب زاوج هيفو ةبه مأ اعيبأ كرشملل ملس و هيلع

ب لماعتلا زوجيف "أ.هـ. هنم ةيدهلا لوبق زاوجو هدي يف ام ىلع
برح ىلع مهل ةنوعم كلذ يف نكي مل ام رافكلا عم ءارشلا و عيبلا
يف لخديف مهل يبلقلا ليملا نم عون كلذ ثدحي نأ وأ نيملسملا

. وماالمهت باب

وهف رومخلا مدقت يتلا ناريطلا تاكرشو قدانفلا عم لماعتلا -2
ةحابم ةعفنم مدقت تاسسؤملا هذه لثم نأ لص ذإاأل ليصفتلا ىلع
اهنولخدي ام ةهج نم اهتلخاد ةمرحلا إالنأ رفسلا وأ ةماق اإل يهو

ام ناك نإف اذل اهريغو رومخلا ك تاركنملا نم تامدخلا كلت ىلع
اهدنع مرحيف تاركنملا كلت ىلع ةناع نماإل عون هيف مهل هعيبتس
مدق حيبملا و رظاحلا عمتجا اذإ ؛ألهن حابم رخآ رمأ يف لمعتسا ولو
ىلع ةناع نماإل عون يأ هيف سيل عيبملا ناك نإ امأ ، رظاحلا
كلت يف ةماق لإل ةبسنلا .بو مهعم لماعتلا اهدنع زوجيف مهتاركنم

واأل عرو نأاأل كش فال تارئاطلا كلت نتم ىلع رفسلا وأ قدانفلا
هذه نم ولخي ام رايتخاو كلذ كرت وه ملسملل واألقيل لضف
ناكو كلذب ىولبلا مومع عم كلذل ناسن اإل جاتحا ول نكلو ، تاركنملا
اهيف ماقأف جرح وأ ةبوعص عون ةروكذملا لئادبلا نع ثحبلا يف
ردقي مل نإ اهبنتجاو اهنع دعتباو مهتاركنم نم ءيش يف عقي ملو
اوُقَّتاَف ): ىلا هللاعت لوقي هللا، ءاش نإ هيلع جرح فال اهراكنإ ىلع

.( ْمُتْعَطَتْسا اَم َهَّللا

روكذملا بيترتلا و ددعلا ىلع يه معنف ةبتارلا لفاونلل ةبسنلا 3-ب
ف ةعمجلا صالة ،امأ كلذك صالاه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ألن



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ق امك ءيش ةيلبقلا ةنسلا يف تبثي ال هنأ ءاملعلا لا وقأ نم حيحصلا
" ءيش اهيف تبثي ملف اهلبق يتلا ةعمجلا ةنس امأو " رجح نبا لا

دجسملا يف صالاه نإف ؛ عبرأ اهلمكأو نيتعكر اهلقأف ةيدعبلا امأو
.و ةنسلا تءاج كلذب ناتنثا يهف هتيب يف صالاه نإو اعبرأ صالاه

. ملعأ هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

ةينيطسلفلا ةطلسلا ةبراحم زوجي له
يف ةدر ةطلسلا هب موقت ام لهو نيطسلف

؟

لا:832 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

مكلعجو ءازجلا ريخ هللا مكازج هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
. نيملسملا لإلسالمو اننوع

فرتعا ال انأو ةينيطسلفلا ةطلسلا ةبراحمو تقلا ىوتف ديرأ انأ
دوهيلل ناوعأ مهنأب ملعلا عم مهلا تق زوجي .له ادبأ اهب زتعا وال اهب

لك لهو ةدر هذه لهو مهنولا تغيو نيدهاجملا نولقتعيو يش لكب
لك هللا مكازجو لا ملا لجا نم ناك نأ مهلثم وه اهيف لخدي نم

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا ريخ

قيدصلا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

نع ةباج -لإل اًحلا ص اًلمعو اًعفان اًملع هللا كقزر - لئاسلا يخأ
: لوقن كلا ؤس

و برغلا لبِق نم تسسُأ ، ٌةيناملَع ٌةطلس ةينيطسلفلا ةطلسلا : اًلوأ
ضرأ نم تاتف ىلع ةيناملَع ةموكح ةماق ؛إل ةنوخلا ماَّكحلا
نيطسلف دادرتس ال داج سإاليم عورشم يأ ىلع ءاضقللو ، نيطسلف

و ةحضاولا ةلا بمعلا اهتداق لك فصتا اذهل ، دوهيلا يديأ نم
مهف اذل ؛ ةيصخشلا مهحلا صمل لمعلا ،و رفاكلا برغلل ةفوشكملا
ةيضق ةطلسلا هذه تلوت نأ ذنمو ، ةقزترملا و صوصللا نم ةعومجم
نيطسلف يف نوملسملا ،و ٍعايضو ٍعجارت يف ةيضقلا و نيطسلف

. ٍءاقشو ٍسؤبو ٍّلذ ةايح نوشيعي

اسراح لمعت يهو اآلن ىتح نيطسلف ىلإ ةطلسلا ءيجم ذنمف
،و اهنومسي امك قوطلا لود تاموكح يقابك ، دوهيلا دودحل

ةيبرغلا ةفضلا و ةزغ عاطق لخاد اإلسالةيم تاميظنتلا و تاعامجلا
. ةطلسلا هذهل ةينم األ ةزهج نماأل ريثكلا تناع

دوهيلا ةرهاظم نم هلعفت زتلا امو ةطلسلا هتلعف ام نأ بير وال
ىلا:{اَي عت ،قلا نيدلا نع ةحيرص ةدر نيدهاجملا ىلع مهتنواعمو

ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب َءاَيِلْوَأ ىَراَصَّنلا َو َدوُهَيْلا اوُذِخَّتَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ
{ َنيِمِلا َّظلا َمْوَقْلا يِدْهَي اَل َهَّللا َّنِإ ْمُهْنِم ُهَّنِإَف ْمُكْنِم ْمُهَّلَوَتَي ْنَمَو ٍضْعَب

لمعي نمو ، مهنايعأب نودترم ةيناملَعلا ةطلسلا ةداقف ،[51: ةدئاملا ]
وأ كرشلا بكترت يتلا اهتزهجأ نم زاهج يأ يف ةطلسلا هذه يف
،وأ يعضولا نوناقلا ميكحت هللا،وأ نود نم عيرشتلا :ك رهاظلا رفكلا
و تايكرشلا نم كلذ ريغ ،وأ نيدحوملا ىلع نيرفاكلا ةرهاظم
اًعنام هقح يف انملع نم ،إال اضيأ هنيعب دترم وهف ؛ ةرهاظلا تايرفكلا

. اًمهوتُم ال اًّيقيقح اًّيعرش

اهتلا إلز ةدترملا تاموكحلا يقابو ةطلسلا هذه تقلا بجي : اًيناث
نكل ، ماعلا مكحلا وه اذه هللا، عرشب مكحت سإالةيم ةموكح ةماقإو

ب نيدترملا ؤهالء نودهاجملا ئدابي اَّلأ يضتقت ةيعرشلا ةحلصملا
يضار أل نيبصتغملا دوهيلا لا تقب لا غشن باال مهيلع لب لا، تقلا

؛ نيدحوملا ىلع ظافحللو ديحوتلا ةوعد ىلع ظافحلل ؛ نيملسملا
، نوفعضتسم مهنأو اميس ،ال مهيلع ىضقُيو ، مهتكوش رسكُت ال ىتح

ةجيتن ، سانلا ىلع سَّبلم ةطلسلا رمأ َّنأ رابتع اال يف عماألذخ
رفك راهن ليل نورربي نيذلا ، تاموكحلا ءاملع دوهج ةجيتنو ، لهجلا

. هبُشلا نم فراج ٍليسب تاموكحلا هذه ةدرو

،اذإ ةرورضلل لئاصلا عفد باب نم ةطلسلا تقلا عنمي ال قبس امو
هللا بو اذه . مهلتقو نيدهاجملا نيدحوملا ةوخ اإل ةبراحمب تماق

. قيفوتلا ىلا عت



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ كشك ديمحلا دبع خيشلا لوح لا ؤس

لا:966 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

6 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

كشك ديمحلا دبع خيشلا لحر 1996 ماع نم األماي هذه لثم يف
هللا- همحر -

لا: ؤس يل نكلو , فرَعُي نأ نم رهشأ خيشلا و

يف خيشلا عفالًنأ لهو , ايرعشأ ناك هللا همحر خيشلا له
ةيميت اإلسالمنب خيش بتك ىلع علطي ذخأ ةريخ األ هتايح ةرتف

. باهولا دبع نب دمحم خيشلا كلذكو ميقلا نبو

دجوي لهف نآرقلل ريسفت اهنمو ةعونتم بتك هللا همحر خيشلل
مكيف هللا كراب .. ذخآم اهيلع

ميهاربإ ةلم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ا ةبلطلا و نيزّربملا نم ناكو ايرهزأ أشن كشك ديمحلا دبع خيشلا
، ةيرعش األ ةديقعلا سّردي نأاألرهز مولعمو ، األرهز يف ءايكذ أل
ام رخآ يف حضاولا و كشك خيشلا نع روهشملا و فورعملا نكلو

تاباتكلا كلت يف رثكأ دقف ، بابلا اذه يف هرّيغت هتاباتك نم هبتك
امهتديقعو ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا اإلسالم خيش نع لوقنلا

يف هباتك نم ةريخ األ ءازج األ يف لعف امك ةيفلسلا
.. هريغو ريسفتلا



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

مهذخأت ال نيذلا نيدلا راصنأ نم هتايح لا وط ناك كشك خيشلا و
قيضو ةباطخلا نم عنمو ارارم نجس كلذلو المئ ةمول هللا يف

ةرتف يف هتيب يف هترز دقلو ، تيغاوطلا لبق نم هقزر يف هيلع
يف امع افزاع خيشلا تدجوف تاداسلا لتقم دعب ةباطخلا نم هعنم
هدي تاذ ةلق مغر افيفع بصانم نم مهدنع اميف ادهاز ةموكحلا دي
هل ةبطخ هيلع تركنأ اهمويو ، نيدلا راصنأ نم اصلخم اريصن ،
نم كلذ لعف هنأ ،قفلا اهتيادب يف ةيناري اإل ةروثلا ىلع اهيف ىنثأ

مهتقيقح هل نيبت مث سإالةيم ةروث وأ كرحت يأ عيجشت قلطنم
ةبطخلا كلت دعب هل اولسرأ مهثبخ نم مهنأ يل ركذو ، كلذ كرتف
ةينيسحلا ب اهنوّمسي يتلا ةسدقملا مهتبرت اهيف ديربلا يف ةلا سر

ام ريخ اهيف ناك !!ول وّتاج ةعطق اهتننظ ): ارخاس اقلعم قولا
..( كرامجلا نم شتّرم

إال كيلإ ينضبقت هللامال : لوقي امئاد هللا ىلإ عرضي ناك دقو
رمعلا نم متأ دقو دجاس وهو يفوتف هبر هل باجتساف .. دجاس انأو
ةعساو ةمحر همحري نأ ىلا هللاعت لأسن .. اماع نيتسو ثالاث

هنيد هعيب مدعلو هللا نيدل هترصنل ىلع األ سودرفلا هاوثم لعجيو
خياشم نم ريثك لعف امك اله، تعا يذلا ربنملا ةنامأو هتوعدو

.. اننامز يف تاموكحلا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ روبقلا ةرايز بادآ لوح لا ؤس

لا:886 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

6 : رشنلا خيرات
2009/12/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

نم يء شب روبقلا ةرايز بادآب يتدافإ كنم وجرأ خيشلا ةليضف
. هظفحب كظفحو كيلإ هللا نسحأ .. ليصفتلا

يماشلا همادق يبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا. لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا مسب

ىلع نمؤملا ظفاحي نأ وه روبقلا ةرايز بادآ نم بدأ مهأ نإ
لوسر ىهن كلذ لجأ نمف ، هناميإ شدخي ام بكتري وال هديحوت
ةيامحل ، روبقلا ةرايز نع األرم ةيادب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

نع مكتيهن تنك ": ملسو هيلع هللا ىلص ،قلا ديحوتلا بانج
، ادجسم هذختي وال ربق ىلإ ّلصي ".فال اهوروزف ،أال روبقلا ةرايز
،وال اتيم عدي ،وال برقتلا وأ كربتلا ىوعدب هحسمي وأ هسمي وال

اهدنع حبذي ،وال اجارس وال اران لعشي ارض،وال وال اعفن هنم جري
هتءاربو ميهاربإ ةلم ىلع قبيلو كرشمل رفغتسي اهل،وال رذني وال

. هلهأو كرشلا نم

يف هرارقتساو ديحوتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمأ املف
،أال ةيماس فادهأ قيقحتل روبقلا ةرايز ألهتم عرش ، هباحصأ بولق
هللا ىلص يبنلا قلا امك ةرخ، اآل ركذتو نيعلا عمدو بلقلا ةقر يهو
اهنإف ، اهوروزف ،أال روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك ": ملسو هيلع
هترايزب نمؤملا دصقيلف ." ةرخ اآل ركذتو نيعلا عمدتو بلقلا قرت
ةعرسو ايندلا ،و همودق رطخو توملا ركذ اذإ هنإف لا، صخلا هذه

لزنم لوأ نأ ملعو ، اهنأش ميظعو ةرخ ،واآل اهردق ةسخو اهلا وز



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

وأ ةنجلا ضاير نم ةضور نوكي نأ ،امإ ربقلا وه ةرخ اآل لزانم نم
عمد عوشخلا جيهف ، هبلق عشخ اذه ركذ اذإف ؛ رانلا رفح نم ةرفح
ةبوتلا ب تداجف اله، ومو هديس قح يف هريصقت ىلع فسأتو ، نيعلا

راص ام اذإ ناكملا اذه هل حلصي نأ هبر ىلع هئاجرب لبقأو ، هسفن
ذلتساف ، فقوملا اذه يف وجنيل لا األوه بوكر ىلإ ردابو ، هيلإ
باطتساو ، ىلا هللاعت ليبس يف داهجلا - سفنلا ىلع تادابعلا دشأب

هسأر ىلع فويسلا ةقرابب ىفك "، ةاجنلا ليبس اهنأب هملعل ةداهشلا
." اياطخلا ءاحم فيسلا "،"نإ ةنتف

روثأملا ب وعديو اهلهأ ىلع ملسي ةربقملا لوخد دنع أدبي ام لوأو
َقَلا:" ِرِباَقَمْلا ىَلَع ىَتَأ اَذِإ َناَك هنإف : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
ُهَّللا َءاَش ْنِإ اَّنِإَو ، َنيِمِلْسُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا نِم ِراَيِّدلا َلْهَأ ْمُكْيَلَع الُم َّسلا
اَنَل َةَيِفاَعْلا َهَّللا ُلَأْسَأ ٌعَبَت، ْمُكَل ُنْحَنَو ٌطَرَف اَنَل ْمُتْنَأ ، َنوُقِح ال ْمُكِب

." ْمُكَلَو

ريشب هاور ،امل هيلعن علخيلو ، هيلع أطي وال ربق ىلع سلجي وال
َّرَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر يِشاَمُأ اَنَأ اَمَنْيَب َقَلا: دبعم نب
َّرَم َّمُث "،َثالاًث. اًريِثَك اًرْيَخ ُؤَهالِء َقَبَس :"ْدَقَل َلا َقَف َنيِكِرْشُمْلا ِروُبُقِب
ْنِم ْتَناَحَو ." اًريِثَك اًرْيَخ ُؤَهالِء َكَرْدَأ ْدَقَل َلا:" َقَف َنيِمِلْسُمْلا ِروُبُقِب
ِروُبُقْلا يِف يِشْمَي ٌلُجَر اَذِإَف ٌةَرْظَن َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر

." َكْيَتَّيِتْبِس ِقْلَأ َكَحْيَو ِنْيَتَّيِتْبِّسلا َبِحاَص َلا:"اَي َقَف ْعَنالِن ِهْيَلَع
اَمُهَعَلَخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َفَرَع اَّمَلَف ُلُجَّرلا َرَظَنَف

. اَمِهِب ىَمَرَف

ريغب نكلو ةيهارك ريغ نم انايحأ روبقلا ةرايز ءاسنلل زوجيو
نم هوحنو جربت وال هوجولل شدخ وال بويجلل قش وال ةحاين
هلوق تحت لخدت اهنإف ةرايزلا نم ةأرملا ترثكأ اذإ ،امأ تاركنملا

." روبقلا تاراوز هللا نعل ": ملسو هيلع هللا ىلص

. ملعأ ..وهللا ينرضحي ام اذه

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا

ينميلا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ذخؤيو مهفلخ ىلصي له ةيضاب اإل لوح ةلئسأ
هللالل؟ مهتيؤرب

لا:804 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

دجاسم رشتنت كانهو نامُع يف ةعامجلا و ةنُسلا لهأ نم نحن
نإ إال ةيبلغ األ مه ةنُسلا نإ مغرلا ىلع ةيضاب اإل اهمؤي يتلا

.... يلا ؤس ةيضاب اال جراوخلا نم اهيتفمو ةموكحلا

لهأ دجاسم نإ ملعلا ,عم يضاب اإلماماإل فلخ الة صلا مكح 1-ام
انع؟ اريثك دعبت ةنسلا

رهش لوخد لئاسم يف يضاب اإل يتفملا عابتا يلع بجي له -2
نيديعلا و ناضمر

األةله؟ يصقتو ةيؤر لا جم يف ةينس تامظنم دجوي ال هنإ ثيحب

ينامُعلا ةداتق وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اذه هللا همحر نيربج نبا خيشلا لئس األلو: كلا ؤس ىلع اباوج -
:( هعقوم ىلع روشنم وه (امك باجأف لا ؤسلا

، بونذلا ب نورِّفكُي نيذلا جراوخلا نم اوناك اًميدق ةيضاب اإل ةفئاط "
هللا ليطعتب نولوقيف ، ةلزتعملا بهذم اوقنتعا تقولا اذه يفو

اهريغو وكلاالم رصبلا و عمسلا نوفنيف لا، مكلا تافص نع ىلا عت
، رصبُي وال عمسي وال ملكتي هللاال نأو قولخم نآرقلا نأ نودقتعيو



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ريفكتلا اًميدق مهتديقع نمو ىلا، عت مهبرل ةنجلا لهأ ةيؤر نوركنُيو
اهعيبو رومخلا برشك بونذلا مهدنع ترشتنا اآلن مهنكلو ، بونذلا ب
نورِّفكي كلذ عم مه ،مث روفسلا ةحابإو دودحلا ليطعتو عالةين

هذه فلخ ىلصُي ال لوقن كلذلف ، انفلخ الة صلا نوعنميو ةنسلا لهأ
."أ.هـ. ةفئاطلا

لوقلا نم ةرفكملا عدبلا نم دعت ةيضاب اهباإل سبلت يتلا ةعدبلا ف
كلذ ناك نإو - كلذ ريغو مهبرل نينمؤملا ةيؤر يفنو نآرقلا قلخب
ىلع ملعلا لهأ نم نوققحملا -و مهنايعأ عيمج ريفكت هنم مزلي ال
رهاظ وه امك ةرفكم عدبب اوسبلت نيذلا ةعدتبملا فلخ الة صلا مدع

،ف نارقلا قلخب نيلئاقلا ةعدتبملا عم هللا همحر دمحأ اإلمام لعف
دجاسم ىلإ لوصولا اوعيطتست مل نإو مهفلخ الة صلا كرت باوصلا

. تويبلا يف ولو مكب ةصاخ ةعامج اوئشنتلف ةعامجلا و ةنسلا لهأ

مهنأ نظن فال نيديعلا و ناضمر رهش لوخد اياضقل ةبسنلا -بو
نودمتعي مهف ةعامجلا و ةنسلا لهأ هلعفي امع كلذ يف نوفلتخي
متأرقتساو كلذل مهيرحت متملع اذإف عفال، هلاالل ةيؤر ىلع

اإلمام ناك دقف ؛ مهتيؤرل مكتعباتم يف مكيلع جرح فال هيف مهقدص
نونيدي جراوخلا ألن جراوخلا نع ثيداح األ نووري هريغو يراخبلا

دق امم اذهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع بذاكلا رفكب
مهنأ نظي يتلا روم يفاأل عدبلا لهأ نع األذخ زاوجل هب سنأتسي
يف نوبع تيال مهنأ رهظ اذإ ،امأ ةعامجلا و ةنسلا لهأ اهيف نوقفاوي
ام عابتاب مكيلعف ةيكلفلا تاباسحلا نودمتعي وأ اياضقلا هذه

فرعيو ةيؤرلا دمتعت يتلا ةعامجلا و ةنسلا لهأ نمبالد مكرواج
. ملعأ ..وهللا باوصلا يرحت اهتائيه نع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

صلا ىلع هماظتنا يف كشُي نم ةيحضأ لكأ مكح ام
؟ ةيلكلا اهلب اًكرات سيلو الة

لا:884 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

7 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

اذه ىلع نيمئاقلا يناوخإ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
. نيدحوملا هللا دابعل عفانلا هللا،و ءاش نإ كرابملا عقوملا

رازجلا يف يدنع ةلكشملا نكلو اهب، يحضيل ةرقب ءارشب يبأ ماق
يذلا نأ روصتأ تنك امكو ينوملعأ امك ثيح ؛ اهحبذب ماق يذلا
يلصي هنأ فرعأو هفرعأ انأ لجرلا اذهو سانلا نم فالن اهحبذيس
حبذلل اهبنج ىلع ةحيبذلا اوعقوأ امدعب نكلو ، اًنئمطم تنك كلذلو

وه سيلو هنبا وه ةنيكسلا كسم يذلا نأ تدجو ةظحل رخآ يفو
ريغ ألين كلذو لعفأ اذام فرعأ ملف حبذلا ب موقيس هنظأ تنك نم
انايحأ هارأ انأف ال،؟ مأ ماظتناب الة صلا ميقي اذه هنبا له نقيتم

مأ هسفن عم اهيلع ظفاحي وه له ملعأ وال دجسملا يف يلصي ةليلق
ال؟

مأال؟ ةيحض األ هذه نم األلك زوجي له اآلن ةهبش يدنع تءاجف

صلا لع ظفاحم وه له ةفرعمو حهلا عبتت يلع بعصيس عبطلا بو
ىرخأ انايحأ يلصي وال انايحأ يلصي هنأ حجرأ تنك نإو ال، الةمأ

اهلك امنإو كلذ ىلع ليلد يدنع سيلو ، اهيلع مظتنم ريغ هنأ ىنعمب
، ءيشب مزجأ نأ عيطتسأ إوالفال نئارقلا ضعب نع تءاج نونظ

ةلا؟ حلا هذه هاجت هلمع بجاولا وه امف

عم شاقن ةجيتن ءاج لا ؤسلا اذه نع عرفت دق رخآ لا ؤس انهو
أ ّيلع هنأب ينتربخأف ، ثدح يذلا نم يبضغب مهتربخأ امدنع ةدلا ولا
نم اهعاتبن يتلا موحللا عيمج ألن ساس نماأل محل يأ لكآ ال
،و لعفلا ب حيحص كالم اذهو ، اهحبذي يذلا نم مولعم ريغ نيرازجلا
هنع روهشم اندنع نيرازجلا عاطق نأ مولعم هنأ ةهبش دازاألرم يذلا



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

لمعلا امف بهللا، ذايعلا و نيدلا يبابس نمو نولصي ال مهنم اًريثك نأ
. اًريخ ىلا هللاعت مكازجو .. اًضيأ اذهاألرم هاجت

ريصب وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

أل كلذو هللا ءاش نإ اهنم األلك كل زوجي هنإف ةيحض لأل ةبسنلا ب
هن:

و هلثم نيقيب هنمإال هجرخن فال نيقيب باإلسالم هيلع انمكح نم -
امك نونظ وأ ماهوأ ىلع ءانب كلذ خبالف هيلع مكحن نأ حصي ال

اإلسالم هيف لص األ هتركذ يذلا باشلا نأ امبو ؛ كلا ؤس يف ترشأ
كلذ خالف نيقيب كدنع تبثي ملو دجسملا يف يلصي هتيأر دقو
كنع عدو كلذل اعبت هتحيبذ لحتو اإلسالم حهلا رهاظ ىقبيف

. تركذ امك اهيلع كدنع ليلد ال يتلا متحاالت واال نونظلا

انايحأ يلصي روكذملا باشلا نأ تدكأت وأ كل حجرت ول ىتحو -
ناك نإو كلذ نإف ؛ ماظتناب الة صلا ىلع ظفاحي وال انايحأ كرتيو

صالة كرت ولو ارفك األةمئ ضعب هدعو ؛لب بونذلا رئابك نم ةريبك
جرخي ارفك سيل كلذ نأ كلذ يف حجارلا و قيقحتلا ؛إالنأ ةدحاو

ال ثيحب الة صلل يلكلا كرتلا وه رفكملا كرتلا ؛ألن ةلملا نم هبحاص
ةحيبذو ؟ انايحأ دجسملا يف يلصي هتيأر دقو فيكف ؛ اتاتب يلصي
ةحيبذو اإلسالم مكح هل ىقبي حاللألهن ةريبكلا بكترم وأ قسافلا

دواد وبأ هيوري يذلا ثيدحلا اذه ىلع لديو . اهلكأ حالل ملسملا
يف هللا نهضرف تاولص سمخ ): حيحص وهو اعوفرم هريغو
نهيلع ظفاحي مل نمو ، ةنجلا لخد نهيلع ظفاح نم ، ةليللا و مويلا

هل) رفغ ءاش نإو هبذع ءاش هللانإ ةمحر ىلإ وهف

ىلع ًارصم ناك نم امأف ': ةيميت نبا ِْسالِم اإل خْيَش قلا كلذلو
نوكي ال اذهف كرتلا و رارص اذهاإل ىلع توميو طق، يلصي ال اهكرت

، مكحلا هبتشيف ةرات اهنوكرتيو ةرات نولصي سانلا رثكأ نكل ؛ ًاملسم
نيذلا مهو ' ديعولا تحت الء ؤهو اهيلع نوظفاحي اوسيل الء ؤهف

هللاُ ىَّلَص يبنلا نع ةدابع نع ننسلا يف يذلا ثيدحلا مهيف ءاج
مويلا يف دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ قلا:{ هنأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع
نمو ، ةنجلا هلخدي هللانأ دنع دهع هل ناك نهيلع ظفاح نم ، ةليللا و
ءاش نإو هبذع ءاش هللانإ دنع دهع هل نكي مل نهيلع ظفاحي مل



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

'{ هل رفغ

ب اهكرتي نم نيبو الة، صلا ىلع ظفاحي مل نم نيب قرف كانهف
رفاكب سيل هنأ يأ ةئيشملا تحت وه ثيدحلا يف امك ،فاأللو ةيلكلا

. رفاك يناثلا ،و

ةرطاخملا و ةفزاجملا نم هنإف نيرازجلا عاطق نع هتركذ ام امأ -
اذهف ؛ نونظ ىلع ءانب مهرثكأ وا نيرازجلا رفكب مكحن نأ نيدلا يف

و هنيعب دحاو لك عم لماعتن امنإو ملسم هيلع مدقي نأ بجي ال امم
هللاوأ بسك نيعم رفك يف عقو هنأ تبث نمف اماع امكح قلطن ال

هتحيبذ نم لكؤي ال اذهف الة صلل يلكلا كرتلا بهللاوأ ذايعلا و نيدلا
نماإلسالم هرهظي ام ىلع همكح ىقبيف كلذ هيلع تبثي مل نم ؛امأ

. كلذ ىلع ءانب حالل هتحيبذو

نم ملسيو هللا يقتي نم يرحت بابحتسا عم ضراعتي ال اذهو
يف ددشت ال نكلو كل؛ حبذيل ةروكذملا نونظلا هذه نم يأ هجوت

..وهللاأملع. نيقيلا إالب كريغ ىلع كلذ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ىوعدب قارعلا يف ةيعيرشتلا تاباختن اال مكح ام
؟ عاضو األ نيسحت

لا:880 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

7 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةصاخ دمحم يبأ خيشلا و ةماع ربنملا يف ةيعرشلا ةئيهلا ىلإ
ةمحرو مكيلع الم فسلا ةنجلا لهأ ةيحتو اإلسالم ةيحتب مكييحأ

.. هتاكربو هللا

تعمس تاونس ثالث ذنم يننإ اريخ هللا مكازج مكم عإال دوأف
هللاخال ءادعأ قولح يف ةصغ هلعجي هللانأ ل أسأ كرابملا مكربنمب

نعطت تناك يتلا ( ةيبرعلا ) ةانق ىلع جماربلا ىدحإ يتدهاشم ل
هبتك ىلع بكنم انأو ةرتفلا كلت ذنمو هللا هظفح دمحم يبأبو مكب

. ةنملا و دمحلا هلل هلئاسرو

وه: يلا ؤس امأ

يقارعلا باونلا سلجم تاباختنا يرجتو قاللئ مايأ إال قبت (مل
ألمهن ةكراشملل نوشطعتم مهو مهرمأ نم ةريح يف ةنسلا لهأو
عقاوب ملحت يتلا يقارعلا بعشلا يف ةدوجوملا تانوكملا مومعك
نود نم عيرشتلا ةلا سم بعوتسي ال مهنم ريثكو تامدخلل نسحأ
ةيبلتلو مهئارآ نع ربعي يكل مهلثمي نم باختنا نوديري مهف هللا

يف هللا نود نم عيرشتلا ةلأسم و لمع صرف ريفوت وأ مهبلا طم
ةءارق دعب اهبإال عمسا مل ينإ لب دحأ اهل قرطتي مل سلا جملا هذه
رايتخ ال ةكراشملا زوجي لهف يسدقملا دمحم يبأ خيشلا بتك
تقو عرسأب ةباج اإل وجرأ سانلا مومه لا إلصي ءافكأ صاخشأ

. نكمم

يقارعلا رمع يبأ : لئاسلا

* * *



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

بتكلو , كرابملا يفلسلا ربنملا اذهل كقفو نأ هلل دمحلا :ً وأال
يروثلا نايفس هللا,قلااإلمام هظفح يسدقملا دمحم يبأ انخيش

ةنس.أ.ـه بحاصل هقفوي ،نأ ىتفلا ىلع هللا ةمعن نم هللا:نإ همحر
اكسنت اذإ يمجع واأل باشلا ىلع هللا ةمعن نم قلا: بذوش نبا نعو

.[ يئاكل لاال هاور .أ.هـ[ اهيلع امهلمحي ةَّنُس بحاصل اقفوي نأ

:(مأ اهريغو ةروكذملا ةانقلا جمارب لثم يف ىلا هللاعت قلا دقو
ركمو اوركمو قولا:( ,( نوديكملا مه اورفك نيذلا ف اديك نوديري
ريخ هللاوهللا ركميو نوركميو قولا:( ,( نيركاملا ريخ هللاوهللا

نيرفاكلا لهمف * اديك ديكأو * اديك نوديكي مهنإ ),قولا:( نيركاملا
. تاميركلا تاي نماآل اهريغو ,( اديور مهلهمأ

ةلأسم ةيعيرشتلا تاباختن اال يف ةكراشملا ةلأسم نإ : ًايناث
ةديازم ..فال ًاثحب انئاملع اهلتق دق , ديحوتلا بانج سمت , ةميظع

. ةيعطقلا باألةلد ةمعدملا مهلا وقأ ىلع

و ةنسلا لهأ انناوخإ نم كفرطب نمو لئاسلا يخأ كليحأف
دمحم يبأ بير األ انخيش كالم ىلع , بيبحلا قارعلا يف ةعامجلا
تحت ( ةقاوس ؤساالت يف ةقارش يف:(اإل هللا, هظفح يسدقملا

هتاباختناو ناملر بلا يف ةكراشملا نأب ديفملا باوجلا ": ناونع
ص9-32. " ديحوتلل ةضقانم

اإل نيب حيحصلا ملعلا رشنو , ةداف واإل ةدافتس اال يف هللا فهللا
تحت تاباختن يفاال ةكراشملا ةبغم نم مهريذحتو , نارق واأل ناوخ
ةدسفم مظعأو , ديحوتلا يه ةحلصم مظعأ نإف , رربم وأ ةعيرذ يأ

أللج ىربكلا ةدسفملا باكترا زوجي .فال ديدنتلا و كرشلا يه
دعاوقلا بتكو لا, ؤسلا يف تركذ يتلا ك ةمهوتم ىرغص ةحلصم

اضيأ عجراو . ليلد ىوقأب معدملا ليص, لصاأل األ اذهب صغت ةيهقفلا
هيف دجتسف اضيأ يسدقملا خيشلل ( نيد ةيطارقميدلا ) باتك ىلإ
كقفو .. بابلا اذه يف تاهبشلا نم اهريغو ةهبشلا هذه ىلع هدر

.. نيدلا ةماقإو ديحوتلا ةرصنل ةنسلا لهأ نم كفرط يف نمو هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ ةدترملا ةلودلل ةعباتلا تاكرشلا يف لمعلا مكح

لا:529 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

7 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

دعب: امأ هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

ةدترملا ةلودلل ةعباتلا تاكرشلا وأ عناصملا يف لمعلا مكح ام
مكيف هللا كراب انوديفأ . لورتبلا تاكرش وأ كنزلا و بشخلا عناصمك

هللا مكازجف مكدوهجل ردقم انأو كلذ يف اولجعت نأ مكنم دون و
. اريخ

ميكحلا دبع : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا مسب

يف لمعلا مكحف ؛ اضيأ ةماع هيلع ةباج فاإل ماع لا ؤس اذه
هذه نأ درجمل ةدترم لودل ةعبات عناصمو تاسسؤمو تاكرش

انتيهارك ،عم زئاجف دلبلا يف نيملسملا مومع حلا صل اهتأشنأ ةلودلا
اذإ اذه . مهتلود ىلإ وأ نيطلستملا ماكحلا ىلإ دوعي حبرو عفن ألي
اهلا معأ لصأو ، ملسملا مومعلا حلا صل تئشنأ دق عناصملا هذه تناك

. دترملا ةمدخ رشابي ال لماعلا حالل،و

، ةريهش تافآ تاسسؤملا هذه يف رثكي هنأ مولعملا نم نكلو
لثم ، تاف نماآل ةسسؤملا يف ام بسحب ريغتي مكحلا ف كلذلو
ىلع نيسوؤرمك بناج األ ءاربخلا دوجو واالتخالطوأ جربتلا
ىلإ األروم لصت امبرو مهيلإ نوكرلا ىلإ راصي دقو نيملسملا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

رثكتو ةرات لقتف توافتت يتلا تامرحملا نم كلذ ريغو ، مهتدوم
. ماسق واأل نكام األ ضعب يف مدعنت امبرو ىرخأ

ةلود ةمدخل تاسسؤملا هذه ماقت نأ لثم ، ةيفخ ىرخأ تافآو
نيب ثالةيث ةيقافت ال عضخت ،وأ دوهيلا و ناكيرم األ لثم ةبراحم
فيلا ـكت ولا ةلماعلا يدي األ مدقت ةدترم ةلودو نيتلودلا نيتاه

" كوتفأو كوتفأ نإو كبلق تفتسا ،و" نطف سيك نمؤملا .ف ةديهزلا
.

امنيأ ، اهيلإ وعديو هتوعد غلبي نأ امئاد ملسملا ب ضورفملا ف اضيأو
اًكَراَبُم يِنَلَعَجَو ): هئايبنأ ضعب نع ىلا عت قلا امك . لزن امنيأو لح

نع ايهان فورعملا ب ارمآ ديحوتلل ايعاد ينلعج يأ ( ُتْنُك اَمَنْيَأ
ام جوحأ نامزلا اذه يف نحنف ؛ هيف تللح ناكم لك يف ركنملا
نم ىلإ انم مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلا خي ةيعاد لك ىلإ نوكن
؛ كلمي ام زعأو مهلا سأر وهف هنيد ىلع ظافحلا عم اعبط . مهلزتعي
لا ملا سأر ظفحف ابلس هنيد ىلع رثؤتس ةطلخلا هذه نأ رعش نإف

. حبرلا نم ىلوأ

ةرركم ةلئس أل ةبوجأ ىدتنملا تاحفص ىلع دجتف حلا لك ىلعو
لإل ةلمكم يهف اهعجارف رافكلا دنع فئاظولا يف لمعلا مكح نع

. ملعأ لا..وهللا ؤسلا اذه ىلع ةباج

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا

ينميلا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

نيطسلف يف تاكرحلا ةيار تحت لتق نم مكح ام
وهو ، اهريغو ( داهجلا و حتفو سامح ةكرحك )

؟ دوهيلا لتاقي

لا:719 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

7 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

،مث دوهيلا لتاقي ةينيطسلفلا تاكرحلا يف بابشلا ضعب كانه
ينفي هنأ ملعلا ،عم تاميظنتلا هذه ةيار تحت لتاقي وهو ، لتقي

وأاال يركسعلا ىوتسملا ىلع ءاوس مهتيار يف عفري وهو هتايح
هذه نع داعتب هلباال حئاصنلا لك مغرو ، كلذ ىوس امو يعامتج
درجم هذه نأو دوهيلا تقلا لجأ نم لتاقي هنأب رربيو ، تاميظنتلا

؟ ةليسو

هنأب هملع مغر يرهشلا بتارلل تاميظنتلا هذه يف لمعي نم كانهو
؟؟ ةظحل يأ يف لتقي نأ نكمم

؟؟ ءادع األ نولتاقي مهو اوطقس نإ صاخش األ كئلوأ مكح امف
. اريثك مكل اركشو

567 نيهاش : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:{ عت لوقي
هللا ىلص يبنلا :76]،قولا ءاسنلا ]{ ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي
ىلإ وعدي ،وأ ةبصعل بضغي ، ةيمع ةيار تحت لتاق :"نم ملسو هيلع



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

.[ ملسم هاور ]" ةيلهاج ةلتقف ، لتقف ، ةبصع رصني ،وأ ةبصع

نمو ، توغاطلا ليبس يف وهف هللا ليبس يف نكي مل نإ لا فتقلا
الةل ضك ضالةل ىلع تام تامف ديحوتلا ةيار ريغ ةيار تحت لتاق

. ةيلهاجلا

يف لتاقت ال اهنأ حضاو وه اهنم:ام نيطسلف يف تاميظنتلا و
اًنيد: ريغاإلسالم يغتبتو ، نيملسملا اإلسالمو يداعت هللا،لب ليبس

عرفت امو ةيبعشلا ةهبجلا و حتف اتكرح لثم ةيعويشلا و ةيناملعلا ك
تحت لا ،وتقلا اهيلإ مامضن اال مرحي ، ةيرفك تاكرح يهف ، امهنع

. ةيلهاج ةتيم تام اهتحت تام نمو ، اهتيار

نكلو هللا، ليبس يف هرهاظ اهلا تق تاميظنتلا نم اآلرخ ضعبلا و
اإلساليم داهجلا و سامح ي تكرحك : كلذك سيل األرم ةقيقح يف

،و اهيلإ مامضن اال مرحي ، ةيعدب تاكرح يهف ، امهتلكاش ىلع امو
دوجو لظ يف اميس ،ال اهتيار تحت لا ،وتقلا اهفوفص يف لمعلا

هذه لا ثمأ ةيار تحت لتاق نمف . دقتعملا ةميلسلا تاعامجلا
ةتيم تام ؛ تامف اهلا حب عملا وهو ةيعدبلا تاكرحلا و تاميظنتلا

. ةيلهاج

نم هرهظت امب اعدخنم اهلا، حب ال هاج اهتيار تحت لتاق نم امأ
هل وجرن ، هلهجب روذعم اذهف ، اهنومضم نم ةيواخ سإالةيم تاراعش

. هترفغمو هللا ةمحر

لجأ نم اهتيار عفريو ، ةيعدبلا تاميظنتلا هذه يف لمعي نم امأ
ىرتشا ةرخ، اآل ىلع ايندلا ةايحلا رثآ اذهف ، طقف يرهشلا بتارلا

. نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ، هنيدب هايند

؛ألَّن دتشت سامح ةيار تحت لااآلن تقلا ةمرح َّنأ ىلإ هوننو
حلا ليصفتو ، سامح ةموكح ةزهجأ نم حبصأ يركسعلا اهزاهج

يلا: تلا طبارلا ىلع هدجت اهعقاوو ماسقلا بئاتك

=http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=235&text

لجأ نم ةليسو درجم تاميظنتلا هذه لوخد َّنأب ءاعّد ثاًثلا:اال
ديحوتلا ةيار دوجول ، عرشلا هزيجي ال لطاب ءاعّدا دوهيلا تقلا

. اهداوس ريثكتو ، اهيلإ زايحن ،واال اهترصن بجي يتلا ،و ةيفاصلا
ةوعدلا و اهداجيإ ب جاولا ف ةيفاصلا ةيارلا هذه دجوت مل ول ىتحو

. لطابلا داوس ريثكت دبالنم اهيلإ

: نيرم أل ءاعّد اال كلذ بذكي عقاولا نأ ىلإ فضأ



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

نأ الدب ،لب كلذب نوضري ال تاميظنتلا هذه يلوئسمو ةداق 1-َّنأ
ينوطعأ مهل قلا اًدحأ َّنأ ولو ، ميظنتلا تاطاشن ةفاك يف مهكراشي

ىرخ؛ األ ميظنتلا تاطاشنب ةلص يأ يل سيلو ، دوهيلا لتاق الحأل سلا
لتاقيل الح سلا هوطعي نأ اوضفرو هب، اوؤزهتساو هنم، اورخسل

. دوهيلا

، ةليسو اهَّنأ ةعيرذب تاميظنتلا هذه اولخد نمم اريثك َّنأ -2
ىلع اهل نيرصانملا نمو ، تاميظنتلا هذهل نيبصعتملا نم اوحبصأ

. اًديج اذه ملعي ةزغ يف شيعي نمو ، لطابلا و قحلا

. قيفوتلا يلو وهو ، ملعأو ىلعأ ىلا وهللاعت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

دئاوف ريغ نم نسحلا ضرقلا باسح حتف مكح
؟ ةيوبر

لا:805 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

7 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

واأل ةعامجلا لك اسولف ديدجلا دولوملل نوتأي نأ هنس اندلب يف
نورخديو هب اصاخ اباسح لفطلا اذهل نوحتفيس نيدلا وو نوبرق

اهيف سيل نسحلا ضرقلا هب نومسي ام يه باسحلا اذهو اهسولف
زوجي له نيبخانلل هعرقلا ىلع اوجئز كنبلا يتأت نكلو ةيوبر دئاوف

يف كونبلا لك نأب املع لفطلا سولف ظفحل باسحلا اذه حتفا نأ
؟ ةيوبرلا كونبلا نم اندلب

ب هنومسي يذلا باسحلا حتفا نأ زوجي له : يناثلا يلا ؤسو
ةرورضلل ئاز وجلا ئدوال اوفلا اهب قلعتي امو يراجلا باسحلا

. اريخ هللا مكازجو ؟ كونبلا هذه يف ةيرصعلا

taha19: لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ةيوبرلا كونبلا يف لا األوم عاديإ نأ لص فاأل كيلا ؤس ىلع ةباجإف
كلذ يف امل ةيوبر دئاوف هيلع ذخأت ال راج باسحب ناك ولو مارح
برح ىلع ةمئاقلا و مارحلا ىلع ةمئاقلا ةسسؤملا هذهل ةناع نماإل

اَلَو ): ىلا هللاعت .قلا مرحم مرحملا ىلع نواعتلا ؛و هلوسرو هللا
نكلو ( ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا ىَلَع اوُنَواَعَت
لثم يف لا األوم عضو ىلإ تعد ةرورض وأ ةجاح كانه ترهظ نإ



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ال يتلا الت ماعتلا ضعبل وأ لا األوم ىلع ةقرسلا ةيشخك كونبلا هذه
فال اإلساليم كنبلا دجوي ملو كونبلا خالل نم إال اننامز يف ىتأتت
يف لا األوح هذه لثم يف لا األوم عاديإ نم هللا ءاش نإ جرح
دئاوف يأ هيلع لصحت ال ثيحب راج باسحب نكلو ةيوبرلا كونبلا

لا ألوم كعضوف هيلعو . اهردقب ردقت ةرورضلا و ةجاحلا ألن ةيوبر
مدع لص فاأل ةرورض وال ةجاح هل رهظت ال يوبرلا كنبلا يف دولوملا
كتعد ةرورض وأ ةجاح ترهظ نإف تنأ كلا ومأ امأ ، كلذ زاوج

يف اهنوك طرشب هللا ءاش نإ كيلع جرح فال انلق امك اذه لثمل
..وهللاأملع. هيف الابر راج باسح

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ سنوت يف داهجلا ةيناكمإ لوح

لا:498 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

لوح لأسأو ةيعرشلا ةنجللا يف نيمئاقلا انخويش ركشأ ةيادب
و ةفوشكملا اهسيراضتب ةفورعم يهو سنوت يف دادع اإل ةقيرط
انب ّيرح لهو ؟ كانه ةوخ اإل ىلع ارطخ كلذ لثمي ،أال ةلهسلا
نأ لدب اإلساليم برغملا ميظنت يف ةدعاقلا يف داهجلل مهتوعد

يرئازجلا ماظنلا طاقسإ يف دوهجلا فتاكت ؟ألن سنوت يف مهدقفن
مكيف هللا كرابو .. يمتحلا طوقسلل ةرواجملا ةمظن باأل عفديس

األةم.. ريخل مكقفوو مكناعأو

هللا دبع :مأ لئاسلا

* * *

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللا،و دمحلا هللا،و مسب
وااله. ونم هبحص و هلآ

ةمّكحملا اإلسالةيم نادلبلا نم هريغك سنوت يف داهجلا : دعب اّمأ
، نيع ضرف وه ةّيربلا ّبر ةعيرشل ةلّطعملا و ةيعضولا نيناوقلل

فلسلا هيلع ناك ام اذه ،و ةّنسلا و باتكلا نم األةّلد تءاج اذهب
ام ريغ يف ةلأسملا هذه ريرقت ىضم دق األةّم،و هذهل حلا ّصلا

. دمحلا وهلل عضوم

هنم مزلي ال انيع داهجلا ةيضرفب لوقلا ّنأ ملعُي نأ بجي وام
داهجلا اذه قبسي نأ بجيف هل، دادع اإل نود كلذ ىلإ ةردابملا
نيملسملا ىلع ّودعلا ضرفي اّمل يهو ةدحاو حةلا يف إالّ دادعإ



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ثيح ىلإ داهجلا رّخؤن نأب لا القُي انهف انضرأ وزغي نأك ةكرعملا
، داهجلا عم دادع اإل نمازتي نأ الّدب ةلا حلا هذه يف ،لب دادع اإل ّمتي

داهجلا قبسي نأ نم فالّدب نيّرطضم انسل و نيرّيخم اّنك اذإ اّمأ
ِطاَبِر ْنِمَو ٍةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأَو ": ىلا عت ،قلا دادعإ

ُمُهَنوُمَلْعَت ال ْمِهِنوُد ْنِم َنيِرَخآَو ْمُكَّوُدَعَو ِهَّللا َّوُدَع ِهِب َنوُبِهْرُت ِلْيَخْلا
ال ْمُتْنَأَو ْمُكْيَلِإ َّفَوُي ِهَّللا ِليِبَس يِف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفْنُت اَمَو ْمُهُمَلْعَي ُهَّللا

." َنوُمَلْظُت

إالّّنأ نيع ضرف يعرش مكحك اهيف داهجلا ناك ونإ سنوتف
طيطختب ةفطاخ تابرض تناك هلإالّاذإ ةأّيهم تسيل هتيضرأ

ىلإ اوأجلي نأ نيقادّصلا نيرداقلا ىلعف هيلع ،و ةدعاقلا ميظنت
اونيعيل ايناث ،و مهسفنأ اوّدعيل ،ّوأال مهنم ةبيرقلا داهجلا يضارأ

دقف ، رئازجلا يه سنوت يف انناوخ إل ضرأ برقأ .وّنإ مهناوخإ
برغملا ، رئازجلا ، ايبيل ، سنوت اإلساليم( برغملا لهأ ىلع هللا ّنم
ةياّرلا و حضاولا جهنملا تاذ ةدعاقلا ميظنت دوجوب ( ايناتيروم ،و

ا هبنأ نأ نم الّدب .إالّهّنأ مهبيسح هللا و كلذك مهبسحن ةعصانلا
دادع لإل رئازجلا ىلإ ةرجهلا يف نيبغاّرلا اهريغ و سنوت يف ةوخ إل

مهلصوي نمآ لا صّتإ دوجو ىلع مهرفس لبق اوصرحي نأ داهجلا و
نود رفسلا ىلإ ةردابملا ماركلا ةوخ اإل حصنأ ،وال مهناوخإ ىلإ

لااآلنم. اإلصّت كلذ دوجو

قباس تقو يف هتبتك دق ُتنك نايب ةءارق لا قملا اذه يف حصنأ
ددس . نايب ديزم هيفف اإلسالم، سنوت يف ألانله ةرصن : ناونعب

. مكل هاضري و هّبحي امل مكقفوو ، مكاطخ هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ ىراصنلا دنع لمعلا مكح

لا:907 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ال معطملا ملعللو معطم يف ينارصن صخش دنع لمعلا مكح ام
رمخلا و ريزنخلا محلك اإلسالم اهمرحي يتلا تامرحملا نم يأ عيبي

الل حلا فيفخلا واأللك تاهبنملا و تابورشملا عيبي طقف ، اهريغو
؟ هلكأ

: لئاسلا
ميسن

* * *

: باوجلا

هللا.. كقفو لئاسلا يخأ

ميدقتك مرحي ام هيف سيل تركذ امك معطملا يف كلمع ناك نإ
ذإال يأ هيف سيلو مرحم ىلع ةناعإ وأ مرحم بارش وأ مرحم ماعط

لمعلا اوحابأ ءاملعلا ألن ةلا حلا هذه يف احابم دعي كلمع نإف لكل
: نيطرشب رفاكلا دنع

. اعرش زوجي اميف كلذ نوكي -نأ

. ملسملل ذإالل كلذ يف نوكي -أال

يمذلل ملسملا ةراجإ زوجت :"وال ينغملا يف ةمادق نبا قلا
انلو : هلوقب زاوجلا مدع ةمادق نبا للعو ، دمحأ هيلع صن . هتمدخل

.. همادختساو هل ذإوالهل رفاكلا دنع ملسملا سبح نمضتي دقع هنأ



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

بوث ةطايخك ةمذلا يف نيعم لمع يف هنم هسفن رجأ نإ امأف
هسفن رجأ هنع هللا يضر ًايلع ،ألن هلعف خالف ريغب زاج ، هتراصقو
هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأو ، ةرمتب ولد لك هل يقتسي يدوهي نم

ال ةضواعم دقع ،وألهن يراصن األ كلذكو ، هركني ملف كلذب ملسو
ريغ لمعل هنم هسفن رجأ نإو ، همادختسا وال ملسملا ذإالل نمضتي

."أ.هـ. ًاضيأ زاج ةليوط ةدم ةمدخلا

- لمعل يمذلا ملسملا ةراجإ زوجت اذكو ": عانقلا فاشك يف ءاج
امايأ هل رصعي وأ يقتسيل رجأتسي نأب ، ةمولعم ةدم - ةمدخ ريغ

همادختسا وال ملسملا ذإالل نمضتي ال ةضواعم دقع ،ألهن ةمولعم
"أ.هـ. هتعيابم هبشأ

نيملسملا دنع لمعت نأ كل ملس واأل حلا لك ىلع ىلو األ ناك نإو
. ...وهللاأملع رافكلا دنع لمعلا بنجتتو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

اإل فئاظولا يف ةينوناقلا مكاحملا يف لمعلا مكح
؟ ةيراد

لا:915 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

جماالت يف ةعيرشلا ريغب مكحت يتلا ةمكحملا يف لمعلا مكح ام
وأ قئاس جسالتوأ يف ثادح األ قيثوت وأ قارو األ ةعابط لثم

؟؟ يبتكم

ميسن : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ

مكحت يتلا ةيرفكلا تاسسؤملا هذه لثم يف لمعلا نأ كش ال
لماعلا نأ هلا،ذإ وحأ لقأ يف مرحم هللاوه لزنأ ام ريغب يضقتو

ءدرو نيعم وه اهتركذ يتلا فئاظولا لثم يف تاسسؤملا هذه يف
هللا ناك اذإو ، هنوسرامي يذلا رفكلا ىلع تاسسؤملا كلت باحص أل

ناودعو مثإ نم كانه لهف ناودعلا اإلمثو ىلع نواعتلا نع ىهن دق
؟ هعرش داضت يتلا ماكح باأل مكحلا بهللاو رفكلا نم مظعأ

" رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت "وال ىلا عت قلا

قولا ." اوليمت ال )يأ اونكرت هنع:"(وال هللا يضر سابع نبا قلا
يف لخد ، ًاساطرق مهلوان ًاملق،وأ مهل ىرب هللا:"نم همحر يروثلا

. اوملظ نيذلا ىلإ نوكرلا يف اذه"يأ



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ةنحم يف ًانوجسم ناك امنيح ، لبنح نب دمحأ نعاإلمام ىوريو
ناوعأ يف تدرو يتلا ثيداح نعاأل ناجسلا هلأس هنأ ( نآرقلا قلخ )

هل: ،قفلا ةحيحص كلذ يف ثيداح :األ دمحأ هلاإلمام ،قفلا ةملظلا
امنإ ، ةملظلا ناوعأ نم تسل هل:ال، قفلا ؟ ةملظلا ناوعأ نم انأ له
نم ، كماعط كل وهطي نم ، كبوث كل اوطيخي نم ةملظلا ناوعأ

. مهسفنأ ةملظلا نمف تنأ ،امأ اذكو اذك يف كدعاسي

لجر ينإ قفلا: يروثلا نايفس ىلإ طايخ ءاج هنا اضيأ يورو
؟ ةملظلا ناوعأ نم انأ له ، ناطلسلا بايث طيخأ

نم ةملظلا ناوعأ نكلو ، مهسفنأ ةملظلا نم تنأ :لب نايفس قفلا
!!.. طويخلا و اإلةرب كنم عيبي

فلسلا نم دحاو ريغ قلا دقو ): ةيميت نبا اإلسالم خيش لوقيو
املق مهل ىرب وأ ةاود مهل الق مهنأ ولو مهناعأ نم ةملظلا ناوعأ

مهناوعأو ، مهناوعأ نم مهبايث لسغي نم لب لوقي ناك نم مهنمو
اوملظ نيذلا اورشحا اآلةي-" يف نيروكذملا مهجاوزأ نم مه

و ربلا ىلع نيعملا ناف هللا"- نود نم نودبعي اوناك امو مهجاوزأو
قلا كلذ لهأ نم ناودعلا اإلمثو ىلع نيعملا و كلذ لهأ نم ىوقتلا
عفشي نمو اهنم بيصن هل نكي ةنسح ةعافش عفشي نم " ىلا عت
ريصيف هريغ نيعي يذلا عفاشلا "و اهنم لفك هل نكي ةئيس ةعافش
ةناعإب " ةنسحلا ةعافشلا " ترسف اذهلو ارتو ناك نأ دعب اعفش هعم

تقلا ىلع رافكلا ةناعإب " ةئيسلا ةعافشلا و" داهجلا ىلع نينمؤملا
يف لمعلا ....)أ.هـ.و ناميلس وبأو ريرج نبا كلذ ركذ امك نينمؤملا

: نيطرشب ارفك ال امرحم دعي مكاحملا هذه

هسفنب رفكملا لمعلا رشابي ال تاسسؤملا هذه يف لماعلا ناك -اذإ
هللا. امألزن ريغب مكحلا ك

. ةيرفكلا ةيعضولا ماكح األ كلتب ارفاك اهراك اضغبم ناك اذإو -

نوكيف ماكح األ كلتب ايضار وأ هسفنب رفكلل ارشابم ناك نإ امأ
بهللا...وهللاأملع. ذايعلا بهللاو ارفك اهتقو هلمع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ نينجلا سنج ديدحت مكح

لا:904 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

ا ةيبط ةلخادمب متي ثيح , نينجلا سنج ديدحت تايلمع مكح ام
تشقان ,و نيجوزلا ةبغر بسح ىثن وأاأل ركذلا نيب ام رايتخ ال

و هناحبس هللا ديب األرم ىقبي نكل ددحن اننإ ,قفلا: ءابط األ دحأ
نكل ركذ نينجلا نأ نيقي ىلع نوكن حلااالت ضعب يف ,ألهن ىلا عت

؟ ىثنأ هنأ ئجافتن

يندر األ ميمت وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: نيتسيئر نيتقيرط هل نينجلا سنج ديدحت

وأ ةنيعم ةمعطأ لوانتك : يبط لخدت نود ىلو األ ةقيرطلا -
هذه لثمو ، يواميكلا لوسغلا وأ نيعم نمزب عامجلا تقو تيقوت

ام يعرش روذحم اهيف سيلو ةبرجتلا و سحلا ىلع دمتعت قرطلا
خبالفاألس هللا- رمأب إال رثؤت ال لئاسو اهنأ دقتعي اهيطاعتم ماد

ةمسلطملا فرح واأل ءامس واأل ةيكلفلا تاباسحلا ىلع ةدمتعملا بيلا
- ماهو واأل بيغلا ب مجرلا نم برض ألاهن ةينيصلا ب ةامسملا ةقيرطلا ك

.

حيقلت نم يبط لخدت اهيف ثدحي يتلا يهو : ةيناثلا ةقيرطلا -
هذه لثمف ، محرلا لخاد ةضيوبلا ةداعإ مث نمو محرلا جراخ

و حجر ،واأل زوجمو عنام نيب نيبهذم ىلع اهيف فلتخا تايلمعلا
دنع إال اهيلإ ءوجللا مدع اهمهأ نمو طباوضب زاوجلا وه ملعأ هللا



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

نومأملا هل لثامملا سنجلا دنع نيجوزلا نم لك ةجلا عمو ، ةجاحلا
ةظلغملا ةروعلل فشك نم تايلمعلا هذه هيلإ جاتحت ،امل هقلخو هنيد
ةيلمعلا هذه سايق نيزوجملا ةلدأ نمو . باسن األ ىلع نامتئا نمو ،

وهف كلذ عمو لمحلا لوصح عنمل يرشب لخدت يه يتلا لزعلا ىلع
هللا نذإب إال رثؤت ال بابسأ يه األروم هذه لثم نأ داقتعا عم زئاج

.

: حلصملا خدلا روتكدلا قلا

ديدحت ةيلمع نوكت يفأال ةحرتقملا طباوضلا كلت لا مجإ نكمي "
نزاوتلا يف الل تخا ىلإ يضفي ؛ئلال ةماع ةسايس نينجلا سنج

نأو . ةجاحلا ىلع اهلا معتسا رصتقي نأو . قلخلا بسن يف ي عيبطلا
الطاأل تخا ىلإ يضفملا هايملا الط تخا مدع نم دكأتلا مامت دكأَتُي
خ نم كلذو ، كتهلا نم تاروعلا ظفح ىلع لمعلا بجي امك . باسن

نوكي نأو . اًنامزو اًردق ةجاحلا عضوم ىلع فشكلا رصق الل
هذه نأ بيغي أال يغبني امك . نيدلا ولا يضارتب نينجلا سنج ديدحت
اهدكآ ءاعدلا نأو ، بولطملا كارد إل بابسأ إال يه ام لئاسولا

: ةلأسملا هذه يف عفان وهف ثحبلا اذه ىلع كليحأو . اًريثأت اهمظعأو

www.almosleh.com/files/sound/books/fetus.doc

وهللاأملع.

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

؟ حيحص اذهاالمس لهف ( ددشتملا ) همس إ وضع



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

لا:739 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا

وضع كانه .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا .. ميركلا انخيش
يف ةوخ اإل نيب ةنتف لمعيو ( ددشتملا ) همس سإاليمإ ىدتنم يف
دييقت نودب اذكه حيحص اذه همس إ لهف اذه, همس إ ببسب ىدتنملا

)؟ رافكلا ىلع ددشتملا )ً ثمال نوكيف هدييقت بجي مأ ؟!!
. انخيش ريخ هللالك مكازجو

ريرج وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىلع مذي وأ حدمي يعرش مساب سيل روكذملا االمس اذه لثمف
ملسملا يف لص !واأل ءيش يأ يف هددشت نيبي مل هبحاصف ، هساسأ

، ةيعرشلا تاحلطصملا ساسأ ىلع همذو هحدمو هباستنا نوكي نأ
زوجي ال هنإف ةنتف ىلإ تدأ اذإ ةيعرشلا تاحلطصملا ىتحو
ينب ةوزغ يف يراصن واأل يرجاهملا ةصق يف ثدح امك اهل بصعتلا
قايس يف ىلا هللاعت امهركذ ناظفل راصن واأل نيرجاهملا ف قلطصملا
حبصأ نيملسملا نيب ةقرف ىلإ امهل بصعتلا ىدأ امل نكلو حدملا
عومجم يف ةيميت نبا اإلسالم خيش هررق ام اذهو امومذم كلذ

همسا رييغتل ىعسي نأ اذهاالمس بحاصب ىلو فاأل هيلعو . ىواتفلا
يمسي نأ هنكميو ةنتفلا ىلإ يدؤي ال يداع وأ يعرش حلطصمب

ىلع ءادشأ " ىلا هللاعت لوق ىلإ اعوجر " رافكلا ىلع ديدشلا " هسفن
. ملعأ "...وهللا رافكلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ اهسفن جيوزت ةقلطملل زوجي له

لا:751 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟ ةقلطم وأ ًاركب تناكأ اهسفن جيوزت ةأرملل زوجي له 
يف مهاس ألهن بضلا لتق لوح ثيدح كانه له 

؟ ميهاربإ انديس ىلع رانلا جيجأت

. ًاريخ هللا مكازج و

يبيللا ثيللا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اهسفن جوزت نأ ةأرملل زوجي :فال األلو كلا ؤس ىلع اباوج -
اهجيوزت ىلوتي يذلا امنإو - ةقلطم - ابيث وأ اركب تناك ءاوس اهسفنب
يضاقلا وأ ناطلسلا اهيلوف اهبراقأ نم يلو اهل نكي مل نإف اهيلو وه

قثت نمم جرال لكوت نأ اهلف ، ملسم ناطلس دجوي مل نإف ملسملا
نب خدلا تلكو امدنع ةبيبح مأ تلعف امك اهجيوزت ىلوتي هنيدب
ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم اهجيوزت يف صاعلا نب ديعس
وهو - روهمجلا بهذم وه اذه ، ةشبحلا ضرأ يف تناك امدنع
نيذلا ةلبانحلا و ةيعفاشلا و ةيكلا ملا نم - ملعأ وهللا حجارلا
نيذلا ةيفنحلل خالاف هتيلوم حاكنل هترشابمو يلولا نذإ نوطرتشي

اذإ - ابيث وأ اركب ةأرملل اوزاجأو حاكنلا يف يلولا نذإ اوطرتشي مل
. اهسفن جوزت -نأ اعبط ةغلا ب تناك

:قلا قلا هيبأ نع ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نع ثيدحلا يفو
دمحأ هاور ( يلوب إال حاكن -(ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا- لوسر



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

دحاو ريغ هححص دقو نابح نباو هجام نباو يذمرتلا و دواد وبأو
لا. باإلسر مهضعب هلعأو ملعلا لهأ نم

هللا ىلص هللا- لوسر :قلا قتلا اهنع هللا يضر ةشئاع نعو
نإف , لطاب اهحاكنف , اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ )- ملسو هيلع

ناطلسلا ف اورجتشا نإف , اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف اهب لخد
هححصو , يئاسنلا إال ةعبر األ هجرخأ ( هل يلو ال نم يلو

." نسح يدنع :"وه يذمرتلا ،قولا مكاحلا و نابح نباو , ةناوع وبأ

هللا ىلص يبنلا رمأ يذلا ناويحلا :ف يناثلا كلا ؤس ىلع اباوجو -
ميهاربإ ىلع اهججؤيل رانلا يف خفني ناك ألهن هلتقب ملسو هيلع

نأ نينمؤملا مأ ةشئاع نعف ، بضلا سيلو " غزولا الموه" سلا هيلع
نيح ميهاربإ (نإ : قلا ملسو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر
غزولا ريغ ، رانلا ئفطت إال ةباد ضر األ يف نكي مل رانلا يف يقلا

هّللا ىلص هّللا لوسر انرمأف )، ( ميهاربإ ىلع خفني ناك هنإف
دمحم يبأ خيشللو متاح، يبأ نبا هجرخأ ( هلتقب ملسو هيلع

اإل ىرع قثوأ نم غزولا لتق هناونع اعئار هللاقماال هظفح يسدقملا
هللا. كقفو .. هتءارقب كحصنأ نامي

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ ناسن اإل قوقح تامظنمب ة ناعتس اإل مكح ام

لا:367 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

در يف ةدعاسملا ناسن اإل قوقح تامظنم نم بلطن نأ زوجي له
نيملسملا ءانبأ همكاحم بلطو , انتيضق رشنو اّنع عافدلا و انقوقح

لفكت يتلا مهقوقح ىتح مهنوطعي ال بلا غلا يف ألهن مهنيناوق قفو
... ءازجلا ريخ اإلسالم همأ نع هللا مكازجو .. نوناقلا اهيف

بهللا مصتعملا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ضعب ىلع لوصحلل ناسن اإل قوقح تامظنمب ةناعتس اال امأ -
نود ءانجسلا ىلع عقاولا نماألىذ فيفختلا و تادعاسملا و قوقحلا

األ ثيح نم زئاج اذهف مهل وماالة وأ رافكلل ةنهادم كلذ بلطتي نأ
يبنلا لخد دقف ، ةرفاك ةهج عبتت ةمظنملا تناك ولو ىتح لص،

ركب وبأ لخدو يدع نب معطملا راوج يف ملسو هيلع هللا ىلص
هنع هللا يضر نامثع لخدو ةنغدلا نبا راوج يف هنع هللا يضر
نإ روظحم كلذ يف سيلف ، نيكرشملا نم هبراقأ ضعب راوج يف
ىلإ فدهت ال تامظنملا كلت نم اريثك نأ ىلإ هابتن هللا،عماال ءاش

سسجتلا ك ىرخأ ضارغأ اهل امنإو ةيناسن اإل ةدعاسملا ميدقت درجم
مدقي نم دوجو نم ولخت ال تامظنملا كلت لثم نإف كلذ عم نكلو
أرقت نأ كحصنأو ، برجم رمأ وهو ةيناسن اإل عفادب ةدعاسملا
ناونعب هللا هظفح يسدقملا دمحم يبأ خيشلل رشع ةعساتلا ةفقولا

." ناسح إالاإل ناسح اإل ءازج له "



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

اذهف ةيرفكلا مهنيناوق قفو ةمكاحملا بلط ىنعمب ةناعتس امأاال -
توغاطلا ىلإ اراتخم ايضار مكاحتلا نم كلذ يف امل ةتبلا زئاج ريغ

ال كبرو :"فال ىلا عت قلا هيلإ ماكتح هبالاال رفكلا ب نيرومأم نحنو
مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف كنومكحي ىتح نونمؤي

و رفكلا نم وه اهيلإ ماكتح "فاال اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح
مكح يف هللا هظفح دمحم يبأ خيشلل ال يصفت عجارو بهللا، ذايعلا
اذه لوح لا ؤس ىلع هل باوج يف ةيتوغاطلا مكاحملا ىلإ مكاحتلا

. ملعأ .وهللا ىدتنملا اذه ىلع عوضوملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ طرشب قلعملا الق طلا مكح

لا:381 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

9: رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ال طلا تبلط ةرم نماآلن ةنس لبق ةلكشم اهعم تثدح ةأرما كانه
امهضعبل اداع مايأ ثالةث دعب مث طقلا يتنأ اهل قفلا اهجوز نم ق

داع أهن ىوس ىوتفلا نع لا ؤسلا وأ ةلكشملا يف ألدح عوجر نود
الق طلا ىلع نيلجر دهشي نأ بجي أهن ةيآب دهشتساو ميركلا نآرقلل

لكاشم إرث ىلع ةلكشم امهنيب تلصح نينس دعب مث عوجرلا ىلعو
لحل لحلا اذه ىوس دجت ملف ايندلا اهب تقاض دق اهنأب لوقتو

ول معن اهباجأف ؟ ينقلطت الة صلا تكرت نإ اهجوز تلأس ةلكشملا
هذه دعت (له يدوعت وال كله أ ىلإ يعجرا ةدحاو صالة يتكرت

تعجرف هللا نم تفاخ اهنكل رهظلا صالة ةأرملا تكرتف ؟) ةقلط
يتلا تاف ال خلا لحي بأن اهدعو مايأ دعبو رصعلا صالة عم اهتضقو
لحي مل هنأب تدجو مث ارهش تربصو امهضعبل اعجر مث امهنيب
اهكرتف اهلحي مل نإ ةليللا يلصت نل اهنأب هل تلا قو تداعف لكاشملا
تقو تافو ءاشعلا يلصت ملو الة بصلا اهتناهتس ال كبالاهم ايلا بم ريغ

لا حلا اذه ىلع يهو تومت نأ تفاخ مونلل اهباهذ دنعو ءاشعلا
.. ءاشعلا تلصو يلال فصنلا و ةدحاولا ةعاسلا دنع تماق

دري مل هنكل هتربخأف ةقلطم تحبصأ اهنأ اهنم انظ راهنلا ءاجو
اهل هعاجرإب اهلهأ ضري ملو اهلهأ ىلإ تبهذو اهلا فطأ تذخأف اهيلع
نم األلو ثلثلا دنع يهتني اهتقو نأب خالف اهيف ءاشعلا ألنصالة
له اهنأب ةريح يف اوراصف رجفلا لبق يهتنت اهنأب رخآ لوقو ليللا
دقعلا قفلابأن عاملا سوأتل ال مأ مارح هل اهعاجرإو ةقلطم دعت
بوتت نأ اهيلعف ةقلط دعت الةوال صلل اهكرتو اهرفكب خسف امهنيب

هذه دعب فطال هنم تبجنأو اهجوز ىلإ تعجرو ىهتناو هللا ىلإ
.. ةثداحلا

انوتفت وأن اهعوضوم لوح ةداف واإل ةباج اإل مكلأس أل مويلا انه انأ



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

. اريخ هللا مكازجو اذهاألرم.. يف

صاصرلا ةفزاع : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: يلا كتلا اهنع لوؤسملا حلا ليصفت : ةلئاسلا يتخأ

امهيلع تبسح هيلعو ةحيحص ةحيرص تعقو ىلو: األ ةقلطلا -
. روهمجلا لوق وه امهداهشإ نود ولو حيحص اهل هعاجرإو ةقلط

: ليصفت اهيف : ةيناثلا ةقلطلا -

ظفلب ؟ ينقلطت له الة صلا تكرت نإ اهلا ؤس ىلع باجأ ناك نإ
يف داعم لا ؤسلا نأ ةدعاقلا ألن قلعم حيرص طالق اذهف معن
القاذإ طلا عقو الق طلا هيف ادصاق اذه هقيلعت ناك نإ ؛مث باوجلا

فيوختلا و ديدهتلا دصق نإ بالخالف،امأ هيلع قلعملا األرم لصح
ةيميت نبا اإلسالم خيش دنع عقي القفال طلا نود الة صلا كرت نم

... روهمجلل خالاف امهقفاو نمو ميقلا نباو

ظافل نماأل اذهف كلهأب يقحلا الة صلا تكرت قلا:نإ ناك نإ امأ
ناك نإف ؛ اهيف هتين نع رسفتسيل هيلإ اهيف عجري يتلا ةيئانكلا

هيف.. الف وخلا قباسلا قلعملا الق طلا مكح ذخأيف الق طلل ادصاق
هتجوز تكرت حلا يف هل اديرم الق طلل ادصاق جوزلا ناك نإ هيلعو

عقي ؛إوالفال يناثلا طالهق عقو دقف اهتقو جرخ ىتح ةدحاو صالة
... حجارلا ىلع طالاق

كرت ىلع الق طلل هقيلعت قلطأ دق جوزلا ناك :نإ ةثلا ثلا ةقلطلا -
تقو وأ نمزب كلذ ديدحت نود اهتقو جورخ ىتح صالة يأ هتجوز
ناك نإف ءاشعلا ةجوزلا تلص ىتم ةلا حلا هذه يف رظنيف ددحم
طالاق عقي فال ليللا فصتنم وأ ليللا نم األلو ثلثلا يضم لبق

لمتحم فاألرم ليللا فصتنم دعب اهتلص تناك نإ امأ حيحصلا ىلع
ليللا فصتنم ىلإ دتمي يرايتخا ناتقو اهل ءاشعلا نأ حجارلا ف
ءاشعلا تقو نأ ءاملعلا ضعبو - رجفلا عولط ىلإ دتمي يرارطضاو

اال تقولا جورخ الق طلل هقيلعتب جوزلا ىنع لهف - رجفلا ىلإ دتمم
ام حلا يأ ىلع نكلو ... يرارطض واال يرايتخ مأاال طقف يرايتخ
دق امهنأ رهاظف فطال ابجنأو امهضعب ىلإ اعجر دق ناجوزلا ماد



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ال هيلعو رجفلا عولط ىلإ دتمم ءاشعلا تقو نأ نمقلا لوقب اذخأ
... تعقو دق ةقلطلا نوكت

ةثلا ثلا عوقو مدعو ىلو األ ةقلطلا عوقو تباثلا نأ الةص: فخلا
... هركذ قباسلا ليصفتلا بسحب ةيناثلا يف رظنيو

حجارلا نوك باوصلل ةفلا خم اهنظأف هيلإ راشملا خيشلا ىوتف امأو
صالة كرت نم ال ايلك اكرت اهل كراتلا وه الة صلا كرتب رفكي يذلا نأ

بنذل ةبكترمو حلا لك ىلع ةمثآ ةجوزلا نأ هابتن عماال ةدحاو
ولو ىتح الة صلا كرتل اهل يعرش رربم نم امف كاذ اهلعفب ميظع

ب نيعتستو الة صلا ىلإ عزفت نأ لص فاأل اهيلع لكاشملا تمكارت
ب نوكي ةيجوزلا لكاشملا لحف ؛ اهكرتت النأ رمأ اهبزحي نيح هللا
هللا مرح ام كولسب ال هباتك يف اهنيبو هللاانل اهلحأ يتلا قرطلا

. ملعأ وهللا ةيفاعلا و وفعلا هللا لأسن ... انيلع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ ةنيعم مايأ يف دجاسملل ماعطلا ميدقت مكح

لا:750 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

و دمحم ابأ خيشلا ركشأ ، هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا
وهلل ةباج اإل ةعرس ىلع و ةلئس األ ىدتنم ىلع ةيعرشلا ةنجللا

... ةنملا و دمحلا

لااأللو: ؤسلا

ةنيعم مايأ يف دجاسملل ماعطلا ميدقت ةرهاظ بالاند يف رشتنت
نأ تعمس ...ودق ناضمر نم نيرشعلا و عباسلا و تيملا ةينيعبرأك
ةيعرش ةفلا خم اهيف ةقدصلا هذه لهف زوجت ال يتلا عدبلا نم اذه

و ةقلطم تءاج اذإ ةدابعلا عفالنأ له ،و نيعم تقوب ديقت مل ،اذإ
. ليصفتلا مكنم وجرأ ، ةعدب دعت صن نود اهدييقت مت

: يناثلا لا ؤسلا

ضعب كالم مهف يف ةبوعصلا ضعب دجأ ، ينوهجوت نأ مكنم وجرأ
نماإلطال ريثكلا ،ف مهفلا ءوس ىلإ يدؤي ام غابلا اذه و خياشملا

يندشرأف ، مهيواتف يف اهيلع انخويش تاباجإ نم إال اهمهفأ ال تاق
نتم حرشب عفال تأدبف ، هقفلا لوصأ ىلع زيكرتلا ىلإ لضاف األ دحأ
ةرورض نم ينقيتل ، تفقوت مومعلا باب ىلإ يلوصوب نكل ، تاقرولا
هشيعأ تلز ام طبخت يف اهدعب تعقوف ، ةيبرعلا ةغللا ىلإ عوجرلا
نيئدتبملل اجمانرب يلع اوحرتقت نأ مكنم بلطأ ، ناعتسملا هللا و

ةحارص اآلةلألين مولع و ةديقعلا و ديحوتلا ةسارد نيب هيف عمجأ
فرعأ وال ربنملا اذه يف اديج قثأ و أدبأ نيأ نم اديج فرعأ ال
مكازج ،و يتدعاسم و يهيجوت هنكمي دحاو ملع طبلا يتدلب يف

. اريخ هللا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

abdullah: لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هللا لأسن هيلع نيمئاقلا كناوخإبو ربنملا ب كتقث ىلع وأال كركشن
. لوبقلا إلخالصو

همكح تابسانملا يف سانلا ماعطإف األلو كلا ؤس ىلع اباوج -
اهل عامتج فاال ةمرحمو ةعدب تناك نإف ةبسانملا كلت مكح بسحب

اال مكح ناك ةنس وأ ةحابم تناك نإو ، مرحم اهيف ماعطلا ميدقتو
ىمسي اميف عامتج ،فاال ةنس وأ احابم ماعطلا ميدقتو اهيف عامتج
ميدقتو مويلا كلذ يف اصوصخ نارقلا ةءارقو تيملا ةينيعبرأ

،امأ اهيف ماعطلا ميدقت زوجي فال ةمرحم ةعدب هنا كش ال ماعطلا
ةنس وه اهيف الة صلل عامتج فاال ناضمر نم نيرشعلا و عباسلا ةليل
يلا يل رئاس نم ةليللا كلت صيصخت وه دقتنملا امنإو - ةعدب سيلو
ةليللا كلت يف نيمئاقلا و نيدجهتملل ماعطلا ميدقتف هيلعو - رشعلا

مت مث ةقلطم تءاج اذإ ةدابعلا هللا.و ءاش نإ هبحاص روجأم
ةيزم دييقتلا اذهل نأ دقتعي ثيحب عراشلا هعضي مل ديقب اهدييقت
هيلإ قرطتي نأ ىشخي ثيحب ةداع دييقتلا اذه حبصأ وأ نماألرج
ةعدبلا باب يف لخدي كلذ نإف األرج- ةدايز نم - نظلا اذه

اذهل نأ داقتعا نود نيعم ضراعل ةرم اهديق ول امأ ، ةمرحملا
سانأك ؛ ةعدبلا نم كلذ دعي فال ةداع حبصت ملو ةيزم دييقتلا
رسيتل عوبس األ مايأ يقاب نيب نم مايقب سيمخلا موي اوصخ

ىلع هللا ءاش نإ كلذ يف مهيلع ءيش فال مويلا كلذ يف مهعامتجا
. ددحملا مويلا اذهب اهصاصتخاب نوددشتي مهل ةداع حبصت أال

نيئدتبملا ملعلا طلالب جمانرب عضو وهو يناثلا كبلط امأ -
نإو هللا ءاش نإ كرابملا ربنملا اذه ىلع ابيرق كبلطل ةباج اإل متيسف
يذلا جمانربلا ك اهنم ةدافتس اال كنكمي يتلا جماربلا ضعب كانه ناك

تاحورشو ةيملع داوم دجويو امك يلعلا دماح خيشلا هيلإ دشرأ
كل عرشتو ملعلا بلط يف كنيعت ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ةيتوص

. قفوملا هللا.وهللا ءاش نإ كيلع يصعتسملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ىلع لوصحلل لا ومأ عفد مكح
؟ ةفيظو

لا:744 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ..سلا ديحوتلا ةوخإ

نع جيلخلا لود ىدحإب تاكرشب ادج ةديج لمع صرف دجوي
اطورش بلطتت فئاظولا هذهو يدلب يف ةلماعلا ىوقلا ةرازو قيرط

الدب ةيصخش ةلباقمو ةغللا و ريدقتلا و يملعلا لهؤملا لثم ةنيعم
و ؤسملا نكلو يريغ ىلعو يلع قبطنت طورشلا هذهو اهزايتجا نم
نم إال ةيصخشلا ةلباقملا ب نوحّجني ال ةرازولا األرمب اذه نع نيل

ةفيظولل ةبسنلا ب دحاو رهش بتار ىواسي ام رادقم امدقم عفدي
نونلعي ال مهنأب املع عفدي ال نم ةلباقملا هذه زاتجي وال اهل مدقتملا

دعب مث عفدي نم فراعملا قيرط نع نوراتخي لب فئاظولا هذه نع
ىلع قبطنت طورشلا تناك اذإ يمسر لكشب ةفيظولا نع اونلعي كلذ
أللج عفدلا يل لحي ةلا حلا هذه يف له غلا بملا هذه عفد نم والدب
نم ىلع هللا ةنعل لوقأ ةياهنلا ىفو ؟؟ ةفيظولا هذه ىلع لوصحلا

تاف اآل هذه لثمب باصت بالاند لعج يف ببست

ليبس رباع : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا... كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

، ةمرحملا ةوشرلا باب يف لخدي روكذملا غلبملل كعفد نأ كش ال
ضوع ريغب ذخؤي :ام يهو ": حتفلا يف هللا همحر رجح نبا قلا



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

نم هب عاتبيل عفد ملا لك ةوشرلا : يبرعلا نبا ،قولا هذخأ باعيو
و هيطعم يشارلا و هضباق يشترملا و لحي امال ىلع انوع هاج يذ
نعل يف ورمع نب هللا دبع ثيدح تبث دقو ، ةطساولا شئارلا

و شئارلا و ةياور يفو هححصو يذمرتلا هجرخأ يشترملا و يشارلا
وأ هيلإ يدهملا دو دصقي نأ ولخي ال ىدهي يذلا ،مثقلا؛ يشارلا

ةدايزلا كلذب عقوتي ألهن زئاج ثلا وثلا األلو اهلضفأف وأمهلا هنوع
، فلكتي ال يدهملا و اجاتحم ناك نإ بحتست دقو ليمج هجو ىلع
ناك نإف يناثلا امأو ، اهسكعو ةدوملل اببس نوكت دقو هركيف إوال
ناك نإو بحتسيف ةعاطل ناك نإو ةوشرلا وهو لحي فال ةيصعمل
ةملظم عفدل ةناع واإل امكاح هل يدهملا نكي مل نإ نكل زئاجف زئاجل
امكاح ناك نإو األذخ كرت هل بحتسي نكلو زئاج وهف قح لا صيإ وأ

"أ.هـ. مارح وهف

هنأ إال اهذخأ لوؤسملا وأ مكاحلا ىلع مرحي ناك نإو ةوشرلا و
صن امك هقح ىلإ لصولل اقيرط تنيعت اذإ اهعفد ناسن لإل زوجي
ةلا ،وحلا رئاظنلا و هابش يفاأل يطويسلا مهنم ءاملعلا ضعب كلذ ىلع

ةوشرلا عفد كل حابي ىتح اهيف كقح نيعتي مل اهنع لوؤسملا
ةصرفلا توفت روكذملا غلبملل كعفدب امبرل كنأ ذإ اهيلع لوصحلل

اذهو روكذملا غلبملا عفد عيطتسي ال هنكلو أفكأ وه نمم كريغ ىلع
طورشلا تناك اذإ ،امأ هيلع ةناع كلاإل زوجي وال مرحملا ملظلا نم

ريغلا قح ىلع دعت يأ غلبملل كعفد يف سيلو امامت كيلع قبطنت
يصخشلا كقح ىلإ غلبملا عفدب لصوتت تنأ امنإو قح هجو ريغب

ىلع امارح ناك نإو غلبملا عفد ةلا حلا هذه يف كل ازئاج نوكيف
هلل ائيش كرت نم نأ ركذتو . نعللا ب دراولا ءاعدلا مهلمشيو هيذخآ

هللا. كقفو ... هنم اريخ هللا هضوع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ يخ أل ةاكزلا جارخإ مكح

لا:818 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يذلا يخ أل اهيطعأ نأ يل زوجي لهف ةاكزلا جرخا نأ ديرأ انأ
موقي نم وه يبأ فإن ملعلل ( يعرشلا ملعلا سردي ) ةعماجلا ب سردي
يخأو ( مهعم مانأو لكآ ) يبأ تيبب ميقم انأو يخأ ىلع قافن باإل
لهأ ىلع قافن باإل موقي نم وه يبأ وأن تيبلا ب انعم ميقم اضيأ

. ءازجلا ريخ هللا مكازجو ةباج اإل مكنم اوجر أ تيبلا

55 رمع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

اهب لمكيل كيخ أل ةاكزلا يطعت نأ ديرت كنأ كلا ؤس نم انمهف
ال اذه نإف انمهف امك األرم ناك نإف ةيعرشلا ةيعماجلا هتسارد
كل زوجي ال هيلعو ، ةينامثلا ةاكزلا فراصم نم دحاو يف لخدي

. ةيعماجلا هموسر اهب عفديل كيخ أل اهءاطعإ

اذه نم ةاكزلا هءاطعإ ديرت تنكو انيكسم وأ اريقف كوخأ ناك ولو
نإف ارسوم تنكو كيخأ ىلع ةقفنلا نع ازجاع كوبأ ناكو بابلا
كيخأ ىلع ةقفنلا ب ارومأم حبصتف كيلإ لقتني اهنيح ةقفنلا بوجو

نم للحتت كلذب ألكن كتاكز نم هيطعت نأ اهدنع كل زوجي وال
تمرح هتقفن كيلع تبجو نم نأ لص واأل ةاكزلا هئاطعإب ةقفنلا

. كتاكز هيلع



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

ناك نإ مهيلع ةقفنلا ءرملا مزلي نم نأ ىري ملعلا لهأ ضعبو
ًاتنب ،وأ ًانبا ،وأ ةجوز ًامأ،وأ وأ يكزملل ًابأ ناك نم مه – ًارسوم
نم براق األ رئاس امأ هتاكز نم مهنم دحأ ىلإ فرصلا زوجي –فال
يف ءاهقفلا فلتخا دقف ، خلا 00 ةلا خو لا خو ةمعو معو تخأو خأ

إال براق لكاأل ءاطعإ زوجي هنأ كلذ يف حجارلا ،و مهيلإ ةاكزلا عفد
ثري ناك نمب هديق نم ءاملعلا نمو ، ةقفنلا هيلع نيعتتو بجت نم

.. هاكز هلف يكزملا نم ثري نكي مل نإو هل، ةاكز فال يكزملا نم
، ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا ": حيحصلا ثيدحلا يف تبث دقو
وبأ إال ةسمخلا هاور "" ةلصو ةقدص ناتنث محرلا يذ ىلع يهو

. ملعأ "..وهللا حيحص ثيدح وهو دواد

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

؟ رطملا ءانثأ تويبلا يف الة صلا زوجي له

لا:601 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

دعب: امأ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

لأسنو نيرفاكلا ىلع ليجس ءاتشلا اذه لعجا هللام لوقن ةيادب
اولصي مل يتلا نكام األ ىلإ لوصولل نيدهاجملل صرفلا حاتت هللانأ

له . نيمآ .هللام مهل انوع مويغلا و بحسلا نوكت نأو لبق نم اهيلإ
مل نذؤملا نأ ملعلا /عم راطم األ طوقس دنع تيبلا يف الة صلا زوجت
عماآل راطم األ طوقس نمازتو مكلا حر يف اولص أال يفاآلناذ لقي

سيلو ةنمآ قرطلا و دجسملا نع ابيرقت رتم 150 دعبي تيبلا /و ناذ
األ طوقس ىوس ... دجسملا ىلإ لوصولل زجاوح وأ تارثع يأ اهب

نيملسملا بالد ىلع اعفان ابيص هلعجا هللام لوقن ماتخلا يفو ؟ راطم
. نيمآ . نيرفاكلا رايد ىلع ليبابأو ال يجسو

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا

دهاجم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لص -واأل ملعأ -وهللا ةعامجلا صالة بوجو وه حجارلا ناك امل
ىلإ عاطتسا ام دجسملا ةعامج روضح ىلع صرحي نأ نمؤملا يف

طيرفتلل اببس نوكي نأ يغبني ال حلا نم هتركذ ام نإف يبسال، كلذ
دربلا و رطملا اوركذ امل ءاملعلا ؛ألن دجسملا يف ةعامجلا صالة يف
دوجو حلا نونعي اوناك امنإ ؛ تيبلا يف الة صلا وأ عمجلل حيبمك
ةرانإ وال لحولا اهدوسي قرطلا تناك ثيح ؛ كلذ يف ةقيقح ةقشم



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

تفصو يتلا لا حلا لثم يف ةقشملا دوجو مدع عم امأو ، اهيف
ةعامج كرتل ةصخرلا يف ءاهقفلا اهانع يتلا لا حلا تسيل كلتف

. دجسملا

فرظ يأ يف رطملا يف ةعامجلا نع فلخت نمف كلذ عمو نكلو
نع ملسمو يراخبلا ثيدحب ال دتسم كلذ زاوج احجرم ادهتجم

ٍةَدِراَب ٍةَلْيَل يِف َرَمُع ُنْبا َنَّذَأ : َقَلا ٌعِفاَن
َّنَأ اَنَرَبْخَأَف ، ْمُكِلا َحِر يِف اوُّلَص َقَلا: َّمُث ، َناَنْجَضِب
، ُنِّذَؤُي اًنِّذَؤُم ُرُمْأَي َناَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر
يِف " ِلا َحِّرلا يِف اوُّلَص :"اَلَأ ِهِرْثِإ ىَلَع ُلوُقَي َّمُث

؛فال ثيداح نماأل هوحن .وأ ِرَفَّسلا يِف ِةَريِطَمْلا ْوَأ ِةَدِراَبْلا ِةَلْيَّللا
نأ ،وأ قافنلا ب همصو نع ال ضف هيلع راكن اإل يف ديدشتلا يغبني
اهيف عسي داهتج اإل لئاسمف نيملسملا نيب ةموصخ لحم كلذ لعجي
. ناكم لك يف نيدهاجملا لإلسالمو نكمي هللانأ لأسن الف.. خلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (57)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
رشع ةيداحلا ةعومجملا

رشع ةيداح لا ةعومجملا سرهف

؟ حلا صلا لمعلا لوبق طورش ام 
شيجلا لثم دترملا وأ رفاكلا الحنم سلا ةقرس زوجي له 
؟ داهجلا أللج ةينيطسلفلا ةطلسلا و ينويهصلا

يفاإلسالم داهجلا فدهل اهتفلا خمو لماشلا رامدلا ةحلسأ 
؟

يتلا تاسسؤملا يفو رافكلا عم ةيراجتلا الت ماعملا مكح 
؟ رمخلا عيبت

لهو نيطسلف يف ةينيطسلفلا ةطلسلا ةبراحم زوجي له 
؟ ةدر ةطلسلا هب موقت ام

؟ كشك ديمحلا دبع خيشلا لوح لا ؤس 
؟ روبقلا ةرايز بادآ لوح لا ؤس 

هلل مهتيؤرب ذخؤيو مهفلخ ىلصي له ةيضاب اإل لوح ةلئسأ 
الل؟

الة صلا ىلع هماظتنا يف كشُي نم ةيحضأ لكأ مكح ام 
؟ ةيلكلا اهلب اًكرات سيلو

ا نيسحت ىوعدب قارعلا يف ةيعيرشتلا تاباختن اال مكح ام 
؟ عاضو أل

؟ ةدترملا ةلودلل ةعباتلا تاكرشلا يف لمعلا مكح 
نيطسلف يف تاكرحلا ةيار تحت لتق نم مكح ام 

لتاقي وهو ، اهريغو ( داهجلا و حتفو سامح ةكرحك )
؟ دوهيلا

؟ ةيوبر دئاوف ريغ نم نسحلا ضرقلا باسح حتف مكح 
؟ سنوت يف داهجلا ةيناكمإ لوح 

؟ ىراصنلا دنع لمعلا مكح 
؟ ةيراد اإل فئاظولا يف ةينوناقلا مكاحملا يف لمعلا مكح 

؟ نينجلا سنج ديدحت مكح 
؟ حيحص اذهاالمس لهف ( ددشتملا ) همس إ وضع 

؟ اهسفن جيوزت ةقلطملل زوجي له 
؟ ناسن اإل قوقح تامظنمب ة ناعتس اإل مكح ام 

؟ طرشب قلعملا الق طلا مكح 
؟ ةنيعم مايأ يف دجاسملل ماعطلا ميدقت مكح 

؟ ةفيظو ىلع لوصحلل لا ومأ عفد مكح 
؟ يخ أل ةاكزلا جارخإ مكح 

؟ رطملا ءانثأ تويبلا يف الة صلا زوجي له 


